ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ TΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε
την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Μετανάστευση», µε βάση το
άρθρο 4 του Νόµου 2232/1994, σύµφωνα µε το οποίο «η Ο.Κ.Ε. µπορεί µε

δική

της

πρωτοβουλία

να

εκφράζει

γνώµη

και

για

άλλα

θέµατα

κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής».
Μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., ορίστηκε η
Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από την κα Σοφία ∆ροσοπούλου, την κα
Ζωή Λαναρά και τους κ.κ. Κώστα Γκουτζαµάνη, Νικόλαο Λιόλιο,
Νικόλαο Σκορίνη και Γεώργιο Τσατήρη.
Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Λιόλιος. Στις
εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κες Βάσια
Μότσου, Μαρία Σταυρίδου και Τίνα Σταυρινάκη. Τον επιστηµονικό
συντονισµό της Επιτροπής είχε η Επιστηµονική Συνεργάτιδα της Ο.Κ.Ε. ∆ρ.
Όλγα Αγγελοπούλου. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. στην επιστηµονική τεκµηρίωση
συµµετείχε ο κ. Α. Ξυράφης (Doctorant UCL), ενώ ερευνητική στήριξη
παρείχαν η κα ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος και ο κος Πάνος
Αλεξόπουλος, Πολιτικές Επιστήµες.
Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε έξι (6)
συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της
προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 18 Ιανουαρίου 2010.
Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγήτρια ήταν η κυρία Ζ.
Λαναρά, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 2
Φεβρουαρίου 2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 229 Γνώµη της Ο.Κ.Ε.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1. Κεντρικά σηµεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση.
2. Προτάσεις της ΕΟΚΕ για µία νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη
µετανάστευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:. Βασικά χαρακτηριστικά του αλλοδαπού πληθυσµού
της χώρας
1. Εισαγωγή.
2. Στοιχεία για τον αλλοδαπό πληθυσµό της χώρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Οικονοµική διάσταση της µετανάστευσης
1. Επιπτώσεις της µετανάστευσης στον ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα
2. Επιπτώσεις της µετανάστευσης στην ελληνική οικονοµία και σε
συγκεκριµένους τοµείς αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’: Ζητήµατα νόµιµης εισόδου και διαµονής
1. Συνθήκες µεταχείρισης παράνοµα εισερχοµένων µεταναστών.
2. Ζητήµατα ασύλου.
3. Ειδικά ζητήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρµογής
συγκεκριµένων νοµοθετικών ρυθµίσεων για τους αλλοδαπούς.
3.1. Άδεια διαµονής για εργασία – µετάκληση.
3.2. Άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
3.3. Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση.
3.4. Καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Υλοποίηση των δικαιωµάτων των µεταναστών
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1. Κοινωνική ένταξη και δικαιώµατα των µεταναστών.
2. Ανήλικοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Προτάσεις
1. Προτάσεις για τη µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Προτάσεις σχετικά µε την κατάσταση του αλλοδαπού πληθυσµού
στην Ελλάδα.
2.1. Σχετικά µε το καθεστώς διαµονής και ειδικά για τους παράνοµα
εισερχόµενους µετανάστες.
2.2. Σχετικά µε το άσυλο.
2.3. Ως προς τη διαδικασία µετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για
εργασία.
2.4. Ως προς την άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
2.5. Ως προς την άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση.
2.6. Ως προς το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
2.7. Ως προς την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Στοιχεία για τα βασικά χαρακτηριστικά του αλλοδαπού
πληθυσµού της χώρας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Στοιχεία για την παράνοµη µετανάστευση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η µετανάστευση είναι ένα από τα πλέον καίρια κοινωνικά ζητήµατα που
απασχολούν όχι µόνον την ελληνική κοινωνία, αλλά και κάθε χώρα µέλος της
ΕΕ και, µε ιδιαίτερη έµφαση, τις ευρωπαϊκές χώρες των οποίων τα σύνορα
ταυτίζονται µε τα σύνορα της Ευρώπης. Τα επιµέρους θέµατα που
προκύπτουν από το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι πολυδιάστατα:
αφορούν την κοινωνική συνύπαρξη, την οικονοµική ισορροπία και ανάπτυξη,
αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ελευθερία και την ευηµερία όλου του
πληθυσµού της Ευρώπης.
Είναι κοινός τόπος ότι η Ελλάδα βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο της
µετανάστευσης: είτε, παλαιότερα, ως χώρα προέλευσης µετανάστευσης, είτε,
πρόσφατα, ως χώρα υποδοχής µεταναστών. Πολλά από τα προβλήµατα που
συνδέονται µε τη µετανάστευση στη χώρα µας δεν έχουν ακόµα επιλυθεί.
Στην προσπάθεια αντιµετώπισής τους επιδιώκει να συµβάλλει η Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, αναλαµβάνοντας την πρωτοβουλία
εκπόνησης της παρούσας Γνώµης.
Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι στα διάφορα ζητήµατα που θίγει η παρούσα
Γνώµη, αρχικά περιελήφθησαν και θέµατα που σχετίζονται µε την ιθαγένεια.
∆εδοµένου όµως ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησής της τέθηκε σε δηµόσια
διαβούλευση
Αποκέντρωσης

το

προσχέδιο

και

νόµου

Ηλεκτρονικής

του

Υπουργείου

∆ιακυβέρνησης

µε

Εσωτερικών,

θέµα

«Πολιτική

συµµετοχή οµογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν
νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα» - το οποίο µεταξύ άλλων επιφέρει
αλλαγές στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας - η παρούσα Γνώµη
Πρωτοβουλίας δεν περιέχει τοποθετήσεις ή προτάσεις για τα ζητήµατα αυτά,
καθώς αυτές θα εκφραστούν σε διαφορετική Γνώµη που θα διατυπωθεί επί
του αντίστοιχου Σχεδίου Νόµου.
Ως

τελευταία

εισαγωγική

παρατήρηση,

η

ΟΚΕ

αναφέρει

την

πρωτοβουλία της να οργανώσει, από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη µε θέµα «Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη

Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις & Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες
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Μέλη της Ε.Ε.», συµβάλλοντας και µε τον τρόπο αυτό σε ένα εποικοδοµητικό
δηµόσιο διάλογο για τα σχετικά θέµατα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην Εισαγωγή της Γνώµης Πρωτοβουλίας, η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος επισηµαίνει την κρισιµότητα των ζητηµάτων
που συνδέονται µε το φαινόµενο της µετανάστευσης. Στην Εισαγωγή γίνεται
αναφορά και στην πρωτοβουλία της ΟΚΕ να οργανώσει, από κοινού µε την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη µε θέµα

«Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις &
Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.». Τέλος, η ΟΚΕ διευκρινίζει
ότι η παρούσα Γνώµη δεν αναφέρεται σε ζητήµατα ιθαγένειας, επί των οποίων
θα τοποθετηθεί µε αφορµή το σχετικό νοµοσχέδιο που προετοιµάζεται τη
δεδοµένη χρονική στιγµή.
Στο Κεφάλαιο Α’ µε θέµα «Η Μεταναστευτική Πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογραµµίζεται η βασική ιδέα που θεµελιώνει την
ευρωπαϊκή πολιτική για τη µετανάστευση, δηλαδή η ελευθερία µετακίνησης, η
οποία δεν πρέπει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, να θεωρείται ως
αποκλειστικό προνόµιο των ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον γίνεται αναφορά
στα προγράµµατα δράσης της ΕΕ στο σχετικό πεδίο και επισηµαίνονται,
ειδικότερα, οι πρόοδοι που έχουν σηµειωθεί και οι πρόσφατες εξελίξεις της
εγκρίσεως του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και
της υιοθετήσεως του προγράµµατος της Στοκχόλµης. Σύµφωνα µε το
πρόγραµµα αυτό, βασικό ζήτηµα προτεραιότητας στο πλαίσιο της ΕΕ είναι η
ανάπτυξη ευθύνης και αλληλεγγύης στα θέµατα της µετανάστευσης και του
ασύλου.
Στο τέλος του Κεφαλαίου Α’, παρουσιάζονται οι απόψεις και οι
συγκεκριµένες προτάσεις της ΕΟΚΕ για την ευρωπαϊκή πολιτική για τη
µετανάστευση. Η κεντρική θέση της ΕΟΚΕ συνοψίζεται στην ενίσχυση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων των µεταναστών, τα οποία πρέπει να τύχουν
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πλήρους σεβασµού από την κοινοτική νοµοθεσία και πολιτική. Από τον
κατάλογο των προτάσεων της ΕΟΚΕ, ο οποίος περιέχεται στη Γνώµη,
σηµειώνονται εδώ οι εξής τρεις:
 Η ΕΕ δεν πρέπει να συνάπτει επαναπατρισµού ή συνοριακών ελέγχων µε
χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τις βασικές διεθνείς νοµικές διατάξεις για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή υπάρχουν αποδείξεις ότι τα παραβιάζουν.
 Πρέπει να δηµιουργηθεί χαρτοφυλάκιο Ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόδιου για
θέµατα δικαιοσύνης, θεµελιωδών δικαιωµάτων και πολιτικών ελευθεριών.
 Πρέπει να βελτιωθεί η αλληλεγγύη της ΕΕ προς τα κράτη µέλη που λόγω
γεωγραφικής θέσης καλούνται να παράσχουν βοήθεια σε πολλά άτοµα που
καταφθάνουν µέσω λαθραίων οδών και είναι θύµατα των εγκληµατικών
δικτύων εµπορίας ανθρώπων και σωµατεµπορίας
Στο

Κεφάλαιο

Β’

µε

θέµα

«Βασικά

χαρακτηριστικά

του

αλλοδαπού πληθυσµού της χώρας» η ΟΚΕ εξετάζει τα διαθέσιµα στοιχεία
για την πορεία και την εξέλιξη του µεταναστευτικού ρεύµατος στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Από τα παρατιθέµενα στοιχεία
προκύπτουν οι εξής βασικές διαπιστώσεις:
 το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού µεταναστευτικού πληθυσµού
ανήκει στην πλειοψηφία του στις παραγωγικές ηλικίες,
 σηµειώνεται ραγδαία αύξηση κατ’ έτος της συµµετοχής των αλλοδαπών
µαθητών στη σχολική εκπαίδευση,
 η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών εγκαθίσταται στα αστικά
κέντρα, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός επιλέγει περιοχές αναλόγως της
εξειδίκευσής του,
 η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών εξασφαλίζει οικονοµικούς
πόρους µέσω της µισθωτής εργασίας,
 βασικότερος λόγος εισόδου στη χώρα είναι η εργασία,
 η πλειοψηφία των µεταναστών παρατείνει τη διαµονή της στην Ελλάδα
πέραν των 5 ετών.
Στο Κεφάλαιο Γ’ µε θέµα την «Οικονοµική διάσταση της
µετανάστευσης» παρουσιάζονται συµπεράσµατα σχετικών µελετών. Σχετικά
µε τις επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση, προκύπτουν τα εξής:
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 διαφαίνεται ότι η είσοδος των µεταναστών συνεπάγεται την «τόνωση»
των φορέων µε σηµαντικό αριθµό νέων εργαζοµένων που για µεγάλο
διάστηµα θα αποδίδουν εισφορές χωρίς να αξιώνουν κάποια παροχή
 η θετική επίδραση της µετανάστευσης είναι προσωρινή, έστω κι αν ο
χρονικός ορίζοντας του προσωρινού καλύπτει 20 –25 χρόνια
 ότι η εν λόγω ευεργετική επίδραση θα αντιστραφεί όταν θα πρέπει να
αποδοθούν οι υποσχόµενες παροχές στον µεγάλο όγκο των µεταναστών
που σήµερα είναι στην αγορά εργασίας.
Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις της µετανάστευσης στην ελληνική
οικονοµία παρατηρούνται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
 η ζήτηση για ελαστικές µορφές απασχόλησης οδηγεί στην αύξηση της
παράνοµης εργασίας,
 η επίδραση της µετανάστευσης επικεντρώνεται κυρίως στο µη µισθολογικό
κόστος (εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή),
 οι νόµιµοι µετανάστες συµβάλλουν στη δηµιουργία του ΑΕΠ πολύ
περισσότερο από ότι οι παράνοµοι,
 η µεγαλύτερη ενσωµάτωση των µεταναστών οδηγεί στην αύξηση της
αποταµίευσης και ακόµα µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ
Στο Κεφάλαιο ∆’ που έχει θέµα «ζητήµατα νόµιµης εισόδου και
διαµονής» η ΟΚΕ επισηµαίνει τα εξής:
 οι επιδόσεις της χώρας µας ως προς τη µεταχείριση των παράνοµα
εισερχοµένων µεταναστών, καθώς και ως προς τη διαδικασία έγκρισης
αιτήσεων ασύλου γίνονται αντικείµενο πολύπλευρης κριτικής
 υπάρχει ανάγκη για συγκεκριµένες διεθνείς και κυρίως ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες για συνδροµή στο θέµα της φύλαξης των συνόρων
 τα µέτρα για τη αποτελεσµατική φύλαξη των συνόρων πρέπει να λάβουν
υπόψη µεταναστευτικές εισροές που ενδέχεται να προκληθούν στο µέλλον
εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής
 δεν υπάρχει ειδική πολιτική για τους ανήλικους παράνοµα εισερχόµενους
µετανάστες
 µη εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη νόµιµη είσοδο των µεταναστών στη
χώρα µας
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 ως προς τη διαδικασία παροχής πολιτικού ασύλου, τα πιο σηµαντικά
προβλήµατα είναι, αφενός, ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός αιτήσεως που
προκαλεί καθυστέρηση στην εκδίκασή τους και, αφετέρου, η πολύ µεγάλη
διαφορά κρίσης των αιτήσεων στον α’ και β’ βαθµό (πολλές από αυτές που
απορρίπτονται στον α’ βαθµό γίνονται δεκτές στον β’)
Στο ίδιο Κεφάλαιο εξετάζονται, τέλος, ειδικά ζητήµατα όπως η άδεια
διαµονής για εργασία – µετάκληση, η άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας
ανθρώπων, η άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς
του επί µακρόν διαµένοντος.
Το Κεφάλαιο Ε’ µε θέµα «υλοποίηση των δικαιωµάτων των
µεταναστών» αναφέρεται σε δικαιώµατα που πρέπει να αναγνωριστούν
στους νόµιµα διαµένοντες µετανάστες, τα οποία είναι τα εξής:
 συµµετοχή των εκπροσώπων των µεταναστών την Εθνική Επιτροπή για
την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών
 το

κοινωνικό

δικαίωµα

στην

εκπαίδευση,

που

περιλαµβάνει

και

µέτρα/προγράµµατα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ενηλίκους που
έχουν ως στόχο την καλύτερη και οµαλότερη κοινωνική τους ένταξη
 τα λοιπά κοινωνικά δικαιώµατα και, κυρίως, την πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας.
Για τα συµµετοχικά πολιτικά δικαιώµατα η ΟΚΕ επιφυλάσσεται να
τοποθετηθεί µε τη Γνώµη που θα εκπονήσει επί του προαναγγελθέντος
νοµοσχεδίου για τα πολιτικά δικαιώµατα των µεταναστών.
Τέλος, στο Κεφάλαιο Ε’, γίνεται ειδική αναφορά στο ζήτηµα της
προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, που χρήζουν ειδικής προστασίας
σύµφωνα µε την Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού. Η ΟΚΕ
επισηµαίνει τα προβλήµατα που προκύπτουν για αυτήν την οµάδα (πρόσβαση
στις διαδικασίες ασύλου, διαπίστωση της ανηλικότητας, φιλοξενία και
στέγαση, επανένωση µε την οικογένεια του ανηλίκου, ένταξη).
Το Κεφάλαιο ΣΤ’ έχει τίτλο «Προτάσεις» και διαρθρώνεται ανάλογα
µε τα προηγούµενα Κεφάλαια και τις διαπιστώσεις της ΟΚΕ. Στο σηµείο αυτό
σηµειώνονται ορισµένες από τις προτάσεις που εκφράζονται, ανά ενότητα:

1. Προτάσεις για την µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ:
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 Ενίσχυση των ελέγχων των συνόρων και η στενότερη συνεργασία στο
ζήτηµα της θεώρησης των διαβατηρίων
 Να ληφθεί υπόψη και η διάσταση της κλιµατικής αλλαγής και των πιθανών
µεταναστευτικών ρευµάτων που µπορεί να προκαλέσει.
 Ισχυρότερος ρόλος της FRONTEX
 Εναρµόνιση του δικαίου για το άσυλο και τον καθορισµό του καθεστώτος
των προσφύγων.
 Εξασφάλιση της συνεργασίας των χωρών υποδοχής µε τις χώρες
προέλευσης των µεταναστών, καθώς και της συνεπούς τήρησης των
διακρατικών -συλλογικών συµφωνιών από όλες, ανεξαιρέτως τις χώρες
που έχουν συνυπογράψει (π.χ. Τουρκία)
 Αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς τις χώρες των οποίων τα σύνορα
συνιστούν και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
 ∆ηµιουργία ενός ∆ιαρκούς Φόρουµ των ΟΚΕ που µετέχουν στην
Ευρωµεσογειακή Συνεργασία, µε στόχο τη συµβολή τους στη διαµόρφωση
των συνεργιών στα θέµατα της µετανάστευσης.

2. Προτάσεις σχετικά µε την κατάσταση του αλλοδαπού πληθυσµού
στην Ελλάδα.
 Ως προς το καθεστώς διαµονής: Ριζική µεταρρύθµιση του συστήµατος
απόκτησης και ιδίως ανανέωσης των αδειών διαµονής µε τρόπο, ώστε να
διευκολύνεται η νόµιµη διαµονή και εργασία των µόνιµα εγκατεστηµένων
µεταναστών και των οικογενειών τους. Αποσύνδεση της υποχρέωσης
απόδειξης ενός αριθµού ενσήµων (που µάλιστα εξαγοράζονται από τον
µετανάστη) από το καθεστώς και κυρίως από το δικαίωµα ανανέωσης της
άδειας

διαµονής

του.

Μέριµνα

για

τους

µετανάστες

2ης

γενιάς.

Αποτελεσµατική φύλαξη των συνόρων µε παράλληλη λήψη υπόψη των
µεταναστευτικών εισροών που ενδέχεται να προκαλέσει στο µέλλον το
φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.
 Αιτούντες άσυλο: Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην κατάσταση των
αιτούντων άσυλο από την υποβολή της αίτησής τους έως την έκδοση
οριστικής απόφασης επ’ αυτής. ∆ιασφάλιση της πρόσβασής τους στην
επίσηµη απασχόληση.
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 Μετάκληση: Απλοποίηση των διαδικασιών µετακλήσεως υπηκόου τρίτης
χώρας, καθώς και τη άρση των περιορισµών αλλαγής εργοδότη και νοµού.
 Άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων: Εξασφάλιση αξιοπρεπών
και

ασφαλών

συνθηκών

διαβίωσης

και

περίθαλψης,

ανεξαρτήτως

συνεργασίας µε τις αρχές. Παράταση της προθεσµίας περίσκεψης. Ειδική
µέριµνα για τα ανήλικα θύµατα
 Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση : Η άδεια διαµονής των µελών
που εισέρχονται στην Ελλάδα να ισχύει για ίσο χρονικό διάστηµα µε εκείνη
του συντηρούντος.
 Καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος: ∆ηµιουργία δοµών διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης µε την εποπτεία
της κεντρικής διοίκησης. Μείωση του παραβόλου αίτησης του καθεστώτος.
Επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης στο καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος στα παιδιά, χωρίς να αποκλείονται παιδιά που δεν γεννήθηκαν
στην Ελλάδα ή των οποίων οι γονείς δεν διαµένουν νόµιµα στη χώρα
 Προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων: Φιλοξενία σε κατάλληλους
χώρους, ∆ιορισµός επιµελητή ή συµβούλου, ώστε να διασφαλίζονται
πλήρως

τα δικαιώµατα του

παιδιού,

Πρόσβαση

των

παιδιών

σε

ψυχολογική, ιατρική και νοµική βοήθεια από την Πολιτεία, καθώς και στην
εκπαίδευση, αναλόγως µε τις ιδιαίτερες περιστάσεις για το κάθε παιδί κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ1

1.

Κεντρικά

σηµεία

της

ευρωπαϊκής

πολιτικής

για

τη

µετανάστευση.
Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται από τη ροή
της διεθνούς µετανάστευσης και επιθυµούν την ανάπτυξη κοινών θέσεων και
δράσεων για τη διαχείριση των σχετικών θεµάτων. Η δηµιουργία µίας
µεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. κατέστη το πρώτον δυνατή όταν
µε τη θέσπιση της Συνθήκης του Άµστερνταµ την 1.5.1999 δόθηκε στην
Ε.Ε. η αρµοδιότητα ανάληψης δράσεων ώστε αυτή να καταστεί «χώρος
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». Η µεταναστευτική πολιτική υπήχθη
στην αρµοδιότητα της Ε.Ε. και αποτελεί έως σήµερα έναν από τους επιµέρους
πυλώνες των πολιτικών για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.
Η βασική ιδέα που θεµελιώνει την ευρωπαϊκή πολιτική για τη
µετανάστευση ως µέρος των δράσεων για µία Ευρώπη ως χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι η ελευθερία µετακίνησης, η οποία δεν
πρέπει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, να θεωρείται ως αποκλειστικό
προνόµιο των ευρωπαίων πολιτών. Η ίδια η ύπαρξη της ελευθερίας
µετακίνησης ως θεµελιώδους λίθου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί
πόλο έλξης για πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσµο που δεν απολαµβάνουν τις
ελευθερίες που δεδοµένα ανήκουν στους ευρωπαίους πολίτες. Σε ευρωπαϊκό
λοιπόν επίπεδο γίνεται δεκτό ότι θα αντίκειτο στις ευρωπαϊκές παραδόσεις η

1

Χρήσιµες πηγές για τα θέµατα που θίγονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, είναι ενδεικτικά οι
ακόλουθες ιστοσελίδες:
- European Commission, justice and home affairs, http://europa.eu.int/comm/justice_
home/index_en.htm
- European Parliament, http://www.europarl.eu.int
- Council of Europe, http://www.coe.int
- European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/echr
- Portal to European Union law, http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
- Council of the European Union, http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.ASP?lang=en
- European Commission, employment and social affairs, http://europa.eu.int/comm/employment
_social/fundamental_rights
- www.coordeurop.org
- http://www.hlhr.gr
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άρνηση των ελευθεριών αυτών στα πρόσωπα που δικαιολογηµένα αναζητούν
την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Αυτή ακριβώς η ιδέα καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη κοινών
ευρωπαϊκών πολιτικών στα θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης, µε
την παράλληλη ανάπτυξη ενός συστήµατος αποτελεσµατικών ελέγχων στα
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για την παύση της παράνοµης µετανάστευσης
και την καταπολέµηση όλων όσων την οργανώνουν και διαπράττουν σχετικά
διεθνή αδικήµατα. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν οι πολιτικές
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες της ΕΕ, ως βασικής
προϋπόθεσης για την εξασφάλιση οφελών από την µετανάστευση.
Με στόχο την υλοποίηση των πολιτικών για την ελευθερία, την
ασφάλεια και τη δικαιοσύνη και, συγκεκριµένα, την δηµιουργία ενός
ευρωπαϊκού χώρου εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων και ταυτόχρονα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για τον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., το άσυλο, τη µετανάστευση και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος, συµφωνήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου το 1999 στο Τάµπερε το αντίστοιχο πρόγραµµα δράσης της Ε.Ε.
για το χρονικό διάστηµα έως το 2004. Ακολούθησε η υιοθέτηση το 2004 του
προγράµµατος της Χάγης, µε το οποίο τέθηκαν οι στόχοι που έπρεπε να
επιτευχθούν στο πεδίο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για
το διάστηµα 2004-2010. Για την υλοποίηση του προγράµµατος της Χάγης
συντάχθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το Σχέδιο
∆ράσης (COM 2005 184 τελικό), η εφαρµογή του οποίου εξετάζεται και
αξιολογείται περιοδικά ανά έτος. Έτσι, από τις εκθέσεις προόδου για τα έτη
2005, 2006 και 2007 προκύπτει, ότι στο πεδίο της µετανάστευσης, του
ασύλου, των θεωρήσεων εισόδου (visas) και του ελέγχου των συνόρων
σηµειώθηκε πρόοδος, σε αντίθετη µε άλλα πεδία των εν λόγω πολιτικών,
όπως η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία.
Η πρόοδος αυτή µπορεί να συνοψιστεί στην κατάργηση των ελέγχων
των εσωτερικών συνόρων στο µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας
(χώρος Σένγκεν), τη θέσπιση κοινωνικής πολιτικής στον τοµέα των
θεωρήσεων, την εναρµόνιση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και των
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κανόνων για την παροχή ασύλου, τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης
για το Άσυλο, την ευθυγράµµιση ορισµένων προϋποθέσεων νόµιµης
µετανάστευσης, τη συνεργασία στον

τοµέα της καταπολέµησης

της

παράνοµης µετανάστευσης, την ίδρυση του οργανισµού FRONTEX, τη
δηµιουργία κοινής ατζέντας για την προώθηση της ένταξης των µεταναστών
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνιών2 και τη σύσταση ειδικών ταµείων
αλληλεγγύης µεταξύ των χωρών µελών.
Με την πάροδο µίας δεκαετίας ευρωπαϊκών πολιτικών για τη
µετανάστευση και το άσυλο, τα προγράµµατα του Τάµπερε και της Χάγης
ακολούθησε

η

επίσηµη

έγκριση

από

το

Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο

του

«Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο»
(13440/24.9.2008), µε το οποίο το Συµβούλιο ανέλαβε τις εξής πέντε
θεµελιώδεις δεσµεύσεις που θα µετουσιωθούν σε συγκεκριµένα µέτρα:
(α)

οργάνωση

της

νόµιµης

µετανάστευσης, λαµβάνοντας υπόψη

τις

προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους
µέλους, και ενθάρρυνση της ενσωµάτωσης,
(β) καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την
επιστροφή των παράνοµων µεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε
χώρα διέλευσης
(γ) ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συνοριακών ελέγχων
(δ) συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου
(ε) δηµιουργία σφαιρικής εταιρικής σχέσης µε τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης ευνοώντας τη συνέργεια µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης.
Λίγο µετά την υιοθέτηση του Συµφώνου, την 10.6.2009, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή συνέταξε και πρότεινε το νέο πολυετές πρόγραµµα της
Στοκχόλµης (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο «Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην
υπηρεσία των πολιτών, COM(2009) 262 τελικό), το οποίο υιοθετήθηκε από τη
Σουηδική Προεδρεία.. Το πρόγραµµα αυτό λαµβάνει υπόψη τις δεσµεύσεις
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως αυτές εκφράστηκαν στο Ευρωπαϊκό
2

Για την ειδικότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο ζήτηµα της ένταξης, βλ. τις Γνώµες της ΟΚΕ για την
Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, 158 του 2006, 198 και
204 του 2008.
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Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και ορίζει ως βασικό ζήτηµα
προτεραιότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση την ανάπτυξη
εκ µέρους της Ευρώπης ευθύνης και αλληλεγγύης στα θέµατα µετανάστευση
και άσυλο. Η δέσµευση αυτή στις εξής επιµέρους προτεραιότητες για το
µέλλον:
•

Προώθηση

δυναµικής

και

δίκαιης

µεταναστευτικής

πολιτικής,

εµβάθυνση της συνολικής προσέγγισης µε σκοπό τη συντονισµένη
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών σε σύµπραξη µε τις τρίτες
χώρες. Τα µεταναστευτικά ζητήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.
•

Προώθηση των θετικών επιπτώσεων της µετανάστευσης για την
ανάπτυξη των χωρών καταγωγής.

•

Καθορισµός κοινού πλαισίου για ένα ευέλικτο καθεστώς εισδοχής των
µεταναστών.

•

Απόκτηση ενός κώδικα µετανάστευσης, υιοθέτηση κοινών κανόνων για
τη

διαχείριση

της

οικογενειακής

επανένωσης,

υποστήριξη

των

προσπαθειών των κρατών µελών στον τοµέα της ένταξης µέσω κοινού
συντονιστικού µηχανισµού.
•

Βελτίωση του ελέγχου της παράνοµης µετανάστευσης, καταπολέµηση
της παράνοµης εργασίας, ακολούθηση αποτελεσµατικής πολιτικής
αποµάκρυνσης και επιστροφής, προώθηση της εκούσιας επιστροφής,
απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στους ασυνόδευτους ανηλίκους, ενιαία
διαδικασία ασύλου και οµοιόµορφο καθεστώς διεθνούς προστασίας.

•

Εξασφάλιση καταµερισµού των ευθυνών για την υποδοχή και την
ένταξη

των

προσφύγων,

καθώς

και

τη

δηµιουργία

εκούσιου

µηχανισµού ανακατανοµής µεταξύ των κρατών µελών και κοινής
επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου. Εξασφάλιση του αυστηρού
ελέγχου και της ορθής εφαρµογής του νοµοθετικού κεκτηµένου που
αποτελούν

εγγύηση

της

αξιοπιστίας

του

κοινού

ευρωπαϊκού

συστήµατος ασύλου, θετική µακροπρόθεσµα η αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης όλων των αποφάσεων για τη χορήγηση καθεστώτος
προστασίας.
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•

Ενίσχυση

της

επιχειρησιακής

συνεργασίας

εξασφαλίζοντας

στην

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο τα αναγκαία µέσα για την
εκτέλεση των καθηκόντων της.
•

Επιδίωξη µίας πολιτικής για το άσυλο βασιζόµενη στην αλληλεγγύη µε
τις τρίτες χώρες που βρίσκονται αντιµέτωπες µε σηµαντικές ροές
προσφύγων. Επέκταση των προγραµµάτων περιφερειακής προστασίας
και επίταση των προσπαθειών για την επανεγκατάσταση.
Σε επίπεδο κοινοτικής νοµοθεσίας ή, µε άλλα λόγια, από πλευράς

«νοµοθετικού κεκτηµένου» στο ζήτηµα της µετανάστευσης, έχουν
γίνει πολλά και σηµαντικά βήµατα. Μάλιστα η εξέλιξη είναι τέτοια, ώστε στα
εν λόγω ζητήµατα να υφίστανται σήµερα 18 Κανονισµοί και Οδηγίες στα
ζητήµατα

της

εισδοχής

στο

έδαφος

των

κρατών

µελών

και

της

καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης, καθώς και πληθώρα µη
δεσµευτικών

κειµένων,

δηλαδή

αποφάσεων

του

Συµβουλίου

και

ανακοινώσεων της Επιτροπής3.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής Οδηγίες:
(α) Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης
(β) Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά µε το καθεστώς των κατοίκων µακράς
διαρκείας για τους υπηκόους τρίτων χωρών
(γ) Οδηγία 2004/114 σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων
χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
(δ) Οδηγία 2005/71/ΕΚ για τη διευκόλυνση της εισδοχής των ερευνητών στην
ΕΕ Οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα
κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών.
(ε) Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27.11.2000 που
αφορούν στην εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,

3

Πλήρης κατάλογος των πράξεων αυτών µπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο υπό τον όρο
“Consolidated Acquis, cut-off-date October 2009”.
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ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.4
2. Προτάσεις της ΕΟΚΕ για µία νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη
µετανάστευση.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έχει επανειληµµένα
ασχοληθεί µε τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής
πολιτικής για τη µετανάστευση και το άσυλο. Από την επισκόπηση µίας σειράς
από τις πιο πρόσφατες σχετικές Γνώµες της ΕΟΚΕ5, διαφαίνεται ότι η κεντρική
θέση της ΕΟΚΕ αφορά στην ενίσχυση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των
µεταναστών.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πολιτική και η νοµοθεσία για τη
µετανάστευση

οφείλουν

τα

σέβονται

πλήρως

τα

ανθρώπινα

δικαιώµατα όλων των ατόµων, την ισότητα µεταχείρισης και την
αποφυγή των διακρίσεων.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στις αρχές της κοινής µεταναστευτικής
πολιτικής πρέπει να ανήκουν και οι εξής δύο:
Α. Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα (σεβασµός του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της ΕΕ ως βάσης για τη διαµόρφωση της νοµοθεσίας της ΕΕ για τη
µετανάστευση)
4

Βλ. σχετικά τις Γνώµες - Ετήσιες Εκθέσεις της ΟΚΕ για την «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού (άρ.18-ν.3304/2005)», 157 του 2006 (΄Εκθεση
έτους 2005), 183 του 2007 (΄Εκθεση έτους 2006), 196 του 2008 (Έκθεση έτους 2007) και 223 του
2009 (Έκθεση έτους 2008).
5
Οι γνώµες αυτές είναι οι εξής:
 SOC/352-CESE 1714/2009, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο - Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών,
11.11.2009.
 SOC/335-CESE 1710/2009, Ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις ευρωπαϊκές
πολιτικές και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί µετανάστευσης» 4.11.2009.
 SOC/332-CESE 1209/2009-2008/0244(COD), Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (αναδιατύπωση), 16.7.2009
 SOC/333-CESE 1210/2009-2008/0243(COD), Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών για τον
προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα
(αναδιατύπωση), 16.7.2009
 SOC/319-CESE 342/2009, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών - Μία κοινή µεταναστευτική Πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και
µέσα, 22.2.2009
 REX/263-CESE 53/2009, Ευρωπαϊκό Μέσο για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (ΕΜ∆∆Α), 15.1.2009.
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Β. Κράτος ∆ικαίου και θεµελιώδεις ελευθερίες (σύνδεση της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των
θεµελιωδών ελευθεριών και της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής)
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης
της Λισσαβώνας θα σηµάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, την επίσηµη αναγνώριση του δεσµευτικού νοµικού χαρακτήρα
του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων για τα κράτη µέλη και για τα κοινοτικά
θεσµικά όργανα κατά την υιοθέτηση και την εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου. Τόσο τα θεσµικά όργανα της ΕΕ όσο και τα κράτη µέλη θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι όλες οι πολιτικές συµπεριλαµβανοµένων αυτών για το χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τηρούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα.
Αυτή η βασική τοποθέτηση της ΕΟΚΕ, εξειδικεύεται στις εξής
ειδικότερες τοποθετήσεις και προτάσεις:
•

Το Πρόγραµµα της Στοκχόλµης πρέπει να περιλαµβάνει µία σαφή,
φιλόδοξη και ολοκληρωµένη στρατηγική για την προάσπιση και τη
διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης

•

Η κοινή µεταναστευτική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε µία
ολοκληρωµένη θεώρηση, που θα λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τις ανάγκες
των κρατών-µελών της ΕΕ και τη συνεργασία µε τις άλλες χώρες
προέλευσης, αλλά και τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
µεταναστών.

•

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την καθολικότητα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επισηµαίνει πιθανά σηµεία σύγκρουσής
τους µε την κοινοτική νοµοθεσία για τη µετανάστευση και το άσυλο:
έτσι, κατά την ΕΟΚΕ:
o Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν πρέπει να διακρίνει µεταξύ των
µεταναστών ανάλογα µε την επαγγελµατική τους κατηγορία
o Αναγνώριση ορισµένων τουλάχιστον κοινωνικών και ατοµικών
δικαιωµάτων στους νόµιµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών
(πρόνοια, περίθαλψη, αγαθά, υπηρεσίες, εκπαίδευση κ.α.)
o Σχετικά µε την οδηγία για την οικογενειακή επανένωση,
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εκφράζονται αµφιβολίες σχετικά µε το κατά πόσον η εφαρµογή
µέτρων ένταξης µπορεί να συνιστά προϋπόθεση για την εισδοχή
στην επικράτεια
o Η αποτελεσµατικότητα των συνοριακών ελέγχων δεν πρέπει να
παραβιάζει το δικαίωµα στο άσυλο
o Η οδηγία για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων
υπηκόων δεν πρέπει να περιέχει ρυθµίσεις που κατ’ ουσίαν
καταργούν τον εθελοντικό χαρακτήρα της επιστροφής.
o Ειδική µέριµνα και προστασία πρέπει να λαµβάνεται για τα
πρόσωπα µε σοβαρή σωµατική ή ψυχική ασθένεια και τους
ανηλίκους.
o Η ΕΕ δεν πρέπει να συνάπτει επαναπατρισµού ή συνοριακών
ελέγχων µε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τις βασικές διεθνείς
νοµικές διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή υπάρχουν
αποδείξεις ότι τα παραβιάζουν.
o ∆ηµιουργία και σεβασµός ενός ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µεταξύ άλλων και µε την ευκαιρία
της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, δυνάµει της
οποίας η Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να προσχωρήσει στην
Ευρωπαϊκή Συνθήκη ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
•

Πρέπει να δηµιουργηθεί χαρτοφυλάκιο Ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόδιου
για θέµατα δικαιοσύνης, θεµελιωδών δικαιωµάτων και πολιτικών
ελευθεριών.

•

Πρέπει

να

υιοθετηθούν

αξίες

και

συµπεριφορές

που

θα

καταπολεµήσουν την αυξανόµενη στην Ευρώπη µισαλλοδοξία, τον
ρατσισµό και την ξενοφοβία έναντι των µεταναστών.
•

Θετική η πρόταση της Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Κώδικα Μετανάστευσης

•

Πρέπει να βελτιωθεί η αλληλεγγύη της ΕΕ προς τα κράτη µέλη που
λόγω γεωγραφικής θέσης καλούνται να παράσχουν βοήθεια σε πολλά
άτοµα που καταφθάνουν µέσω λαθραίων οδών και είναι θύµατα των
εγκληµατικών δικτύων εµπορίας ανθρώπων και σωµατεµπορίας
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•

Ενίσχυση της συνεργασίας µε τις χώρες προέλευσης

•

Στις συµφωνίες µε τις τρίτες χώρες πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και ο
σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων των µεταναστών

•

Οι αιτούντες άσυλο και οι λαθροµετανάστες δεν πρέπει να παραµένουν
σε κέντρα κράτησης, παρά µόνον ως εξαιρετικό µέτρο, ενώ σε αυτά
δεν πρέπει να κρατούνται οι έγκυοι γυναίκες και οι ανήλικοι.

•

Θα πρέπει να υπάρξουν ρήτρες διασφάλισης των κανόνων που
εφαρµόζουν τα κράτη µέλη που κατοχυρώνουν στο µεγαλύτερο βαθµό
τα θεµελιώδη δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο

•

Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να δικαιούνται ιατρικής εξέτασης και ειδικής
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης βάσει του συστήµατος υγείας της
εκάστοτε χώρας υποδοχής

•

Κάποια κράτη µέλη πρέπει να βελτιώσουν την προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων των µεταναστών “χωρίς χαρτιά” και ότι η ΕΕ
θα έπρεπε να τους αντιµετωπίζει ως µία από τις πλέον ευάλωτες
οµάδες, να εµποδίζει την εργασιακή εκµετάλλευσή τους και να τους
εξασφαλίζει

πρόσβαση

στις

υπηρεσίες

ιατροφαρµακευτικής

περίθαλψης, στις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση των
ανηλίκων.
•

Η ένταξη πρέπει να τύχει µίας θετικής προσέγγισης και να µην γίνεται
αντιληπτή ως ένα νέο µέσο διάκρισης και να εµποδίζει εν τέλει την
πρόσβαση σε θεµελιώδη δικαιώµατα.

•

Πρόταση να χορηγείται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια στους υπηκόους τρίτων
χωρών που έχουν το καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

1. Εισαγωγή.
Στο παρόν κεφάλαιο η ΟΚΕ εξετάζει τα διαθέσιµα στοιχεία για την
πορεία και εξέλιξη του µεταναστευτικού ρεύµατος στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών.
Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές και αξιόλογες
προσπάθειες και µελέτες από διάφορους φορείς για την ακριβή καταγραφή
του αριθµού µεταναστών που διαµένουν στην Ελλάδα, στο σύνολό τους
καταλήγουν πάντα µε σχετική επιφύλαξη για την ακρίβεια των στατιστικών
τους στοιχείων.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανάλογη έκθεση6, το έλλειµµα
ποσοτικής

καταγραφής

των

µεταναστευτικών

τάσεων

στην

Ελλάδα

δηµιουργήθηκε από τη δυσκολία καταγραφής της µεγάλης σε έκταση

παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα, τη µη τήρηση στοιχείων των τριών
διαφορετικών προγραµµάτων νοµιµοποίησης, των ασύνδετων στοιχείων και
την έλλειψη συνεργασίας µεταξύ αρµόδιων υπουργείων και τη µη νοµική
υποχρέωση των οµογενών σε έγγραφη τεκµηρίωση ή καταµέτρηση.
Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και αναφορικά µε την παράνοµη
µετανάστευση. Ο ακριβής αριθµός των παράνοµων µεταναστών δεν δύναται
να προσδιοριστεί, αφενός εξαιτίας των προσπαθειών που καταβάλλουν όσοι
εισέρχονται, διαµένουν και εργάζονται στην χώρα κατά παράβαση των νόµων,
να µην αποκαλυφθούν, αφετέρου διότι εξ’ ορισµού δεν πρόκειται για µια
στατική διαδικασία, δεδοµένου ότι οι ροές εισόδου – εξόδου προς και από τη
χώρα µεταβάλλονται διαρκώς και ταχύτατα.
Πάρα ταύτα θα γίνει µία ακόµα προσπάθεια συνοπτικής αποτύπωσης σε
αυτό το κεφάλαιο των προσεγγίσεων του µεγέθους της µεταναστευτικής
εισροής στην Ελλάδα από το 1988 έως και το 2008 και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών αυτής, βάσει των επίσηµων στοιχείων των απογραφών του
6

Τελική Έκθεση ΙΜΕΠΟ, Αναθεωρηµένη Έκθεση , 15 Νοεµβρίου 2004
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1991 και του 2001 και των στοιχείων που παρατίθενται στις εκθέσεις και
µελέτες αρµόδιων και σχετικών µε την µετανάστευση φορέων.
Η επιλογή του συγκεκριµένου διαστήµατος συνδέεται µε την αλλαγή
της ροής της µετανάστευσης προς την χώρα µας, καθώς περίπου µέχρι το
1985 η είσοδος οικονοµικών µεταναστών κυρίως από χώρες της Ασίας και της
Αφρικής κάλυπτε τις ελλείψεις της Ελλάδας σε ανειδίκευτους εργάτες στους
τοµείς της εµπορικής ναυτιλίας, των µεταλλείων και ορυχείων7.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και κυρίως την επόµενη δεκαετία οι
αιτίες πρόκλησης οικονοµικών µεταναστευτικών ρευµάτων διαφοροποιούνται
σηµαντικά και δεν αφορούν πλέον απαραίτητα σε ευκαιρίες εργασίας και
κάλυψης κενών που προκύπτουν στον ελληνικό τοµέα απασχόλησης. Από το
αρχικό

στάδιο

ενός

περιορισµένου

αριθµού

µεταναστών

και

της

παλιννόστησης οµογενών και πολιτικών προσφύγων, η Ελλάδα βρίσκεται
αντιµέτωπη, αλλά και απροετοίµαστη να διαχειριστεί στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 τα πρώτα κύµατα µαζικής παράνοµης µετανάστευσης στην χώρα,
µετά τη κατάρρευση των καθεστώτων υπαρκτού σοσιαλισµού στην Ευρώπη,
από τις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ και των Βαλκανίων.
Τη συγκεκριµένη περίοδο, σύµφωνα µε συγκεκριµένη Έκθεση του
Ινστιτούτου

Μεταναστευτικής

Πολιτικής,

ο

ρυθµός

αύξησης

της

µετανάστευσης στην Ελλάδα από το 1988 και µετά υπήρξε τεράστιος,
πενταπλασιάζοντας τον αριθµό των µεταναστών8.
Σε αυτό το στάδιο δεν αλλάζει ραγδαία µόνο ο αριθµός των
µεταναστών που εισέρχονται στη χώρα και ο τρόπος εισόδου, αλλά και η
σύνθεση των µεταναστευτικών οµάδων και οι λόγοι εισόδου, καθώς τα πρώτα
ρεύµατα δεν περιορίζονται µόνο σε οµάδες ατόµων που αντιµετωπίζουν
παντελή έλλειψη δυνατοτήτων εξασφάλισης πόρων διαβίωσης στις χώρες
προέλευσής τους, αλλά και από οµάδες ατόµων που διώκονται πλέον για τις
πράξεις τους στις χώρες προέλευσής τους και δεν εµπίπτουν στην κατηγορία
του πολιτικού πρόσφυγα, αλλά του κοινού εγκληµατία.
7

Β.Κοτζαµάνης, Εισήγηση “Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, µια πρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους
διασποράς και της συµβολής τους στις πληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας (1991 –
2001)”, Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ 2008
8
Τελική Έκθεση ΙΜΕΠΟ, Αναθεωρηµένη Έκθεση , 15 Νοεµβρίου 2004

21

Πρόκειται για µια περίοδο που η εικόνα στη χώρα µας παραµένει
συγκεχυµένη, γεγονός αντιπροσωπευτικό της αµηχανίας που επικράτησε τα
πρώτα χρόνια στη διαχείριση αυτού του φαινοµένου είτε ως προς την
εφαρµογή συγκεκριµένης µεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο κράτους
(καθώς για αρκετά χρόνια η Ελλάδα περιόρισε την πολιτική της στο Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης εφαρµόζοντας ως µοναδικό µέτρο - που δεν συνοδευόταν
απαραίτητα µε σύννοµες διαδικασίες- τις απελάσεις) είτε ως προς τη µη
καταγραφή στοιχείων από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες των αρµόδιων
υπουργείων, οργανισµών και φορέων.
Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να υιοθετήσει η Ελλάδα την πολιτική
νοµιµοποίησης των παράνοµων µεταναστών και να υλοποιήσει σε συνέχεια το
1998 το πρώτο πρόγραµµα νοµιµοποίησης της “προσωρινής κάρτας
παραµονής”9 και σε δεύτερη φάση το πρόγραµµα νοµιµοποίησης της “κάρτας
παραµονής περιορισµένης χρονικής διάρκειας”10.
Η

εφαρµογή

του

πρώτου

προγράµµατος

“φανέρωσε”

212.860

µετανάστες, αριθµός σχετικός σε σχέση µε τα πραγµατικά δεδοµένα, καθώς η
υλοποίηση του πρώτου σταδίου νοµιµοποίησης ανέδειξε και µια σειρά
αποτρεπτικών για το µετανάστη παραγόντων, ως προς την επάρκεια της
πληροφόρησης και την γραφειοκρατία. Τα δεδοµένα που προέκυψαν από το
δεύτερο στάδιο νοµιµοποίησης όµως δεν αποκλίνουν σηµαντικά από τα
δεδοµένα της Απογραφής του 2001 και συνεπώς θεωρούνται από τους
µελετητές πιο αξιόπιστα και αξιοποιήσιµα, καθώς συνέλεξαν και ποιοτικά
στοιχεία για τους µετανάστες πέραν των ποσοτικών.
Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, γίνεται µία συνοπτική
και απλουστευµένη παρουσίαση των δεδοµένων που αφορούν στον αλλοδαπό
πληθυσµό της χώρας, για την διευκόλυνση εξαγωγής ορισµένων βασικών
συµπερασµάτων. Βασικοί πίνακες µε στοιχεία που αφορούν στον αλλοδαπό
πληθυσµό της χώρας περιλαµβάνονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας γνώµης.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της γνώµης παρατίθενται, επιπλέον, στοιχεία για τον

9

Λευκή κάρτα
Πράσινη κάρτα.

10
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αριθµό και τα χαρακτηριστικά των µεταναστών που διαµένουν παράνοµα
στην Ελλάδα.
Η

δεύτερη

ενότητα

αφορά

στις

επιπτώσεις

της

οικονοµικής

δραστηριότητας των µεταναστών στην κοινωνική ασφάλιση και σε διάφορους
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, µε βάση τα στοιχεία διαθέσιµων µελετών.
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2. Στοιχεία για τον αλλοδαπό πληθυσµό της χώρας.
Ο όγκος του αλλοδαπού πληθυσµού που διαµένει στην Ελλάδα
έχει µεγεθυνθεί σηµαντικά από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και έπειτα,
αντιστοιχώντας στο 7% του συνολικού πληθυσµού σύµφωνα µε την
απογραφή του 2001 και σε ένα ποσοστό 10,3% επί του συνολικού
πληθυσµού το 2004 σύµφωνα µε εκτιµήσεις (ΙΜΕΠΟ)11. Το ποσοστό αυτό
είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, δεδοµένου ότι ο µέσος όρος του
ποσοστού αλλοδαπών στον πληθυσµό ανέρχεται στο 5,5%12.. Το 2004 η
διανοµή αδειών παραµονής σε µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών από αυτόν της
απογραφής του 2001 υποδηλώνει αύξηση του αριθµού νόµιµων µεταναστών
που διαµένουν στη χώρα και ενδεχόµενη διαφοροποίηση της εθνολογικής
σύστασης του µεταναστευτικού πληθυσµού13.
Όπως πάντως επισηµαίνεται από πρόσφατη µελέτη

14

, η συµβολή των

µεταναστών στη µεγέθυνση του πληθυσµού της Ελλάδας ήταν καθοριστική
την περίοδο 1991-2001, καθώς το φυσικό ισοζύγιο της δεκαετίας ήταν 13.000
άτοµα, ενώ η συνολική αύξηση του µόνιµου πληθυσµού ανήλθε στα 704.000
άτοµα. Η µελέτη καταλήγει σε ένα ασφαλές (βάσει των δεδοµένων που
εξετάζει και της επάρκειας αυτών) και άξιο αναφοράς συµπέρασµα: στον

σηµαντικό ρόλο των αλλοδαπών στην επιβράδυνση της πληθυσµιακής
συρρίκνωσης του µεγαλύτερου τµήµατος της ελληνικής υπαίθρου και στη
δηµογραφική ενίσχυση των πιο δυναµικών δήµων και κοινοτήτων της
Ελλάδας.
Από τα λοιπά στοιχεία, δηλαδή αυτά που σχετίζονται µε την
εθνικότητα, την αναλογία φύλου, την ηλικία, την οικογενειακή δοµή και την
γεωγραφική κατανοµή των µεταναστών, µας δίνουν µια πληρέστερη εικόνα
αφενός των λόγων της επιλογής τους, αφετέρου και σε συνδυασµό µε

11

Τελική Έκθεση ΙΜΕΠΟ, Αναθεωρηµένη Έκθεση , 15 Νοεµβρίου 2004.
Eurostat: Statistics in focus, Population and social conditions, Nr8/2006.
13
“Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006.
14
Β.Κοτζαµάνης, Εισήγηση “Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα, µια πρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους
διασποράς και της συµβολής τους στις πληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας (1991 –
2001)”, Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ 2008.
12
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επιµέρους στοιχεία της εργασιακής εξειδίκευσης των οµάδων που έλκει ο
ελληνικός τοµέας απασχόλησης.
Αναφορικά µε την ηλικιακή σύνθεση του αλλοδαπού πληθυσµού,
διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού µεταναστευτικού
πληθυσµού ανήκει στη πλειοψηφία του στις παραγωγικές ηλικίες (53,5% επί
του συνόλου) και ένα πολύ µικρό ποσοστό αφορά σε ηλικιωµένους, σε
αντίθεση µε το αντίστοιχα δεδοµένα για τους ηµεδαπούς που δείχνουν
περισσότερους Έλληνες ηλικιωµένους και µικρότερο ποσοστό παιδιών σε
σύγκριση µε τον αλλοδαπό πληθυσµό (15% για τους Έλληνες, 17% για τους
αλλοδαπούς)15.
Επιπλέον παρατηρείται ότι το εργατικό δυναµικό των µεταναστών την
περίοδο 1998-2003 αυξήθηκε σηµαντικά κατά 32,9%, τη στιγµή που η
αντίστοιχη αύξηση του ελληνικού εργατικού δυναµικού κινήθηκε στο 3,6%16.
Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης του αλλοδαπού πληθυσµού
διαπιστώνεται ότι το 29,3% του συνολικού αλλοδαπού πληθυσµού είναι
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 9,2% δεν έχει απολύτως καµία εκπαίδευση και
0,6% είναι κάτοχος µεταπτυχιακού. Αντίστοιχα, ως προς την επαγγελµατική
κατάρτιση, τα µεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάζουν οι ανειδίκευτοι εργάτες
(37,7%) και αντίθετα οι ειδικευµένοι τεχνίτες (35,4%).
Ειδικότερα ως προς τη συµµετοχή των αλλοδαπών µαθητών στη
σχολική εκπαίδευση τα στοιχεία δείχνουν για την περίοδο 1995-1999 µία
µάλλον ραγδαία αύξηση κατά έτος. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι κατά τη
σχολική χρονιά 2002/2003, το σύνολο εγγεγραµµένων αλλοδαπών µαθητών/
µαθητριών ήταν 98.241 άτοµα (6,7% επί του συνόλου την ίδια σχολική
περίοδο).
Μία σηµαντική διαπίστωση ενδεικτική πιθανής σχολικής διαρροής,
αφορά στη σχεδόν συνολική συµµετοχή παιδιών µεταναστών στις πρώτες
βαθµίδες εκπαίδευσης και στην µειωµένη συµµετοχή τους στις ακόλουθες

15

“Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006
16
ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003.
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βαθµίδες: στη πλειοψηφία τους δεν συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο
(66%) και σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (85%)17.
Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή του αλλοδαπού πληθυσµού
η γενική ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
µεταναστών εγκαθίστανται στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που
υποδεικνύει την συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αυτά,
ενώ ένας σηµαντικός αριθµός µεταναστών επιλέγει περιοχές αναλόγως ταης
εξειδίκευσής του (τουρισµός: νησιωτική Ελλάδα, Χαλκιδική - γεωργία:
Λακωνία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Αν. Θεσσσαλία, Νοτιοανατολική Κρήτη κτηνοτροφία: Βόρεια Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα). (βλ. παράρτηµα
1).
Ως προς τους τοµείς απασχόλησης, σύµφωνα µε την Έρευνα
Οικογενειακών Προϋπολογισµών18, το 31,7% απασχολείται στον τοµέα των
κατασκευών, ένα µεγάλο ποσοστό εργάζεται ως οικιακό προσωπικό, 12,8%
στη µεταποίηση και
τοµείς

απασχόλησης

8,2% στον τουριστικό τοµέα. Τα δεδοµένα για τους
των

µεταναστών

παρουσιάζουν

δύο

σηµαντικές

διαφοροποιήσεις από το 2001 και µετά: τη σηµαντικότατη µείωση κατά 73%
της απασχόλησης του αλλοδαπού πληθυσµού σε αγροτικές και κτηνοτροφικές
εργασίες και αντίθετα τη σηµαντική αύξηση της απασχόλησή τους στον τοµέα
του εµπορίου.
Σχετικά µε το εισόδηµα και τις δαπάνες των µεταναστών, τα
στοιχεία19 δείχνουν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξασφαλίζουν
οικονοµικούς πόρους µέσω µισθωτής εργασίας.
Επιπλέον διαπιστώνεται ότι σε ποσοστό 90,2% του συνόλου των
µεταναστών οι κατοικίες (διαµερίσµατα κατά κύριο λόγο) ενοικιάζονται και σε
πολύ µικρότερο ποσοστό των κατοικιών υπάρχει ιδιοκτησία (5%). Σύµφωνα
µε σχετική ανάλυση των δεδοµένων, η κατάσταση σχετικά µε το µέγεθος και
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µεταναστών σταδιακά αλλάζει, διότι τα
17

“Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006.
18
ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/2005
19
Πηγή στοιχείων: “Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια
της τελευταίας δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆εκ. 2006
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τελευταία χρόνια οι µετανάστες αποκτούν την ιδιόκτητή τους κατοικία,
ακολουθώντας την τάση στην αγορά ακινήτων, και σταθερά αυξάνουν τα
ποσοστά κατοικίας σε σπίτια τριών (24%) και τεσσάρων (11%) δωµατίων20.
Οι λόγοι εισόδου στη χώρα είναι, σύµφωνα µε τα στοιχεία από τις
άδειες παραµονής για τα έτη 2003-2004, κατά σειρά σηµασίας, η εργασία, η
εποχιακή εργασία, η παροχή υπηρεσιών, η οικογενειακή συνένωση, η
συζυγική σχέση µε πολίτη ΕΕ και οι σπουδές.
Αναφορικά, τέλος, µε τη διάρκεια παραµονής, τα στοιχεία (άδειες
παραµονής 2003-2004) και οι εκτιµήσεις αυτών συγκλίνουν στο ότι η
πλειοψηφία των µεταναστών παρατείνει το χρόνο παραµονής στην Ελλάδα
πέραν των πέντε ετών, µε µικρές εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις σε
συγκεκριµένες εθνικότητες.

20

“Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

1. Επιπτώσεις της µετανάστευσης στον ελληνικό ασφαλιστικό
σύστηµα και σε διάφορους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.
Η επισήµανση των επιπτώσεων της µετανάστευσης τόσο στο σύστηµα
της κοινωνικής ασφάλισης όσο και ευρύτερα στην οικονοµία της χώρας είναι
προφανώς πολύ σηµαντική για την εκτίµηση της παρούσας κατάστασης και
τον σχεδιασµό µίας αποτελεσµατικής µεταναστευτικής πολιτικής.
Σε ότι αφορά στη σχέση της µετανάστευσης µε το ασφαλιστικό
σύστηµα, είναι γνωστό ότι αυτή εξετάζεται υπό το πρίσµα των δυσµενών
δηµογραφικών εξελίξεων στη χώρα µας (γήρανση του πληθυσµού) και της
επιδείνωσης της σχέσης ασφαλισµένων - συνταξιούχων η οποία είναι
απαραίτητη για την ισορροπία του διανεµητικού χαρακτήρα συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Τίθεται, συγκεκριµένα, το ερώτηµα, κατά
πόσον η εργασία των µεταναστών, που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και
άρα ενισχύουν το σκέλος «ασφαλισµένοι», µπορεί να αποτελέσει λύση στο
πρόβληµα αυτό.
Τα αποτελέσµατα µελετών
•

21

συνηγορούν στα εξής:

Η είσοδος των µεταναστών συνεπάγεται την «τόνωση» των φορέων
µε σηµαντικό αριθµό νέων εργαζοµένων που για µεγάλο διάστηµα θα
αποδίδουν εισφορές χωρίς να αξιώνουν κάποια παροχή.

•

Όµως η θετική διάσταση της ένταξης των µεταναστών στα
ασφαλιστικά ταµεία αφορά στην υπαγωγή τους στο νέο, λιγότερο
ευνοϊκό συνταξιοδοτικό καθεστώς (συνεπώς χρειάζονται αρκετά
χρόνια για να µπορέσουν να θεµελιώσουν παροχές) και όχι στην

21

Η “Αναλυτική Μελέτη για τις επιπτώσεις του µεταναστευτικού φαινοµένου στη Κοινωνική
Ασφάλιση”, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Γεωγραφίας, Μάρτιος 2007, εξετάζοντας τη σχέση
ασφαλισµένων – συνταξιούχων µεταναστών σε κάθε ασφαλιστικό φορέα βάσει της εργασίας τους και
τη µεταβλητότητα των µελλοντικών εισφορών και µελλοντικών παροχών που προκαλείται από την
είσοδό τους στην ασφαλιστική αγορά εργασίας, η συγκεκριµένη µελέτη επιπτώσεων προσπάθησε
αφενός να διαπιστώσει τον βαθµό συµβολής των µεταναστών στη λειτουργία των ασφαλιστικών
φορέων, αφετέρου να προσεγγίσει τον τρόπο επαναπροσδιορισµού της αναλογίας ασφαλισµένων /
συνταξιούχων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Υπόψη έχει ληφθεί ακόµα και η Αναλογιστική
Μελέτη για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ροµπόλης, Ρωµανιάς, Μαργιός, Χατζηβασίλογλου, Ινστιτούτο Εργασίας
ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ.
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δυνατότητα

ανατροπής

του

σηµερινού

προβλήµατος

των

χαµηλότερων εισφορών σε σχέση µε τις υποσχόµενες παροχές στη
βάση του δηµογραφικού.
Η θετική επίδραση της µετανάστευσης είναι προσωρινή, έστω κι αν ο

•

χρονικός ορίζοντας του προσωρινού καλύπτει 20 –25 χρόνια22
Όταν θα πρέπει να αποδοθούν οι υποσχόµενες παροχές στον µεγάλο

•

αριθµό των µεταναστών που σήµερα είναι στην αγορά εργασίας, η
ευεργετική επίδραση µιας σειράς ετών όπου οι µετανάστες θα
εισφέρουν στους ασφαλιστικούς φορείς χωρίς αντίστοιχα να αξιώνουν
κάποιες παροχές θα αντιστραφεί.
2. Επιπτώσεις της µετανάστευσης στην ελληνική οικονοµία και
σε συγκεκριµένους τοµείς αυτής
Ήδη αναφέρθηκε, στο προηγούµενο κεφάλαιο, ότι ως προς τους
τοµείς

απασχόλησης,

σύµφωνα

µε

την

Έρευνα

Οικογενειακών

Προϋπολογισµών23, το 31,7% απασχολείται στον τοµέα των κατασκευών, ένα
µεγάλο ποσοστό εργάζεται ως οικιακό προσωπικό, 12,8% στη µεταποίηση και
8,2% στον τουριστικό τοµέα. Ενώ από το 2001 και µετά µειώνεται σηµαντικά
η απασχόληση του αλλοδαπού πληθυσµού σε αγροτικές και κτηνοτροφικές
εργασίες και αυξάνεται η απασχόλησή του στον τοµέα του εµπορίου.
Σχετικά µε το εισόδηµα και τις δαπάνες των µεταναστών, τα
στοιχεία24 δείχνουν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξασφαλίζουν
οικονοµικούς πόρους µέσω µισθωτής εργασίας.
Αναφορικά µε τις γενικότερες επιπτώσεις της µετανάστευσης
στην οικονοµία, έχουν διαπιστωθεί τα εξής:

22

Οπως αναφέρεται και στα συµπεράσµατα της Αναλογιστικής Μελέτης για το ΙΚΑ µπορεί µεν
εµφανώς η ηλικιακή πυραµίδα ανδρών και γυναικών να βελτιώνεται σηµαντικά εάν προσθέσουµε και
τους αλλοδαπούς (άνδρες και γυναίκες), η επερχόµενη όµως βελτίωση της ηλικιακής πυραµίδας δεν
επιφέρει ανάλογα αποτελέσµατα και στον οικονοµικό τοµέα. Γεγονός, που σύµφωνα µε την
συγκεκριµένη µελέτη, εστιάζεται στις λιγότερες ηµέρες εργασίας που πραγµατοποιούν οι µετανάστες
έναντι των Ελλήνων και στους χαµηλότερους µέσους µισθούς που απολαµβάνουν., Αναλογιστική
Μελέτη για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ροµπόλης, Ρωµανιάς, Μαργιός, Χατζηβασίλογλου, Ινστιτούτο Εργασίας
ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ
23
ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/2005
24
Πηγή στοιχείων: “Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια
της τελευταίας δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆εκ. 2006
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•

Σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης, η ζήτηση για ελαστικές µορφές
εργασίας αυξάνει και έχει ως αποτέλεσµα την παράλληλη αύξηση της
παράνοµης εργασίας, ακόµα και της εκµετάλλευσης25.

•

Η οικονοµική επίδραση της παράνοµης µετανάστευσης, επικεντρώνεται
κυρίως στο επιπρόσθετο µη µισθολογικό κόστος εργασίας (εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και φόρος εισοδήµατος). Σχετική µελέτη,
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ένα πολύ µικρό ποσοστό του φόρου
εισοδήµατος χάνεται εξαιτίας της παράνοµης µετανάστευσης, καθώς οι
παράνοµοι µετανάστες κατά µέσο όρο έχουν χαµηλότερο φορολογητέο
εισόδηµα από τους νόµιµους, κρίνοντας ότι η βασική αρνητική
επίδραση

της

παράνοµης

µετανάστευσης

στα

δηµόσια

έσοδα

προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι δεν συνεισφέρουν στα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης26..
•

Επιπτώσεις

υφίστανται

και

στη

διάρθρωση

της

απασχόλησης

(συγκέντρωση των παράνοµων µεταναστών σε µικρές επιχειρήσεις και
άλλες άτυπες οικονοµικές δραστηριότητες που διευρύνουν την
παραοικονοµία)27.
•

Επιπλέον, ένα σηµαντικό κόστος της παράνοµης µετανάστευσης για
την κοινωνική ευηµερία φαίνεται να συνδέεται µε τις αυξηµένες
δαπάνες της δηµόσιας τάξης και της φύλαξης των συνόρων 28.

•

Η άµεση συµβολή των νόµιµων µεταναστών στη δηµιουργία του ΑΕΠ
της χώρας ανήλθε το 2004 σε 1,9% έως 2.2%, ενώ το αντίστοιχο

25

Νικολάου 2006, όπως παρατίθεται στην “Αναλυτική Μελέτη για τις επιπτώσεις του
µεταναστευτικού φαινοµένου στη Κοινωνική Ασφάλιση”, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Γεωγραφίας,
Μάρτιος 2007
26
“Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006
27
Όπως διαπιστώνεται στη µελέτη “Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών
κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και
∆ιασποράς Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆εκ. 2006, στην Ελλάδα η ενίσχυση της παραοικονοµίας
συνδέεται άµεσα και µε µια σειρά διαρθρωτικών παραγόντων που αφορούν στο ύψος των
υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών, στη κοινωνικά άνιση παροχή κοινωνικών επιδοµάτων, στις
ακαµψίες της αγοράς εργασίας, στις αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης.
28
“Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006
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ποσοστό για τους παράνοµους µετανάστες κυµαίνεται µεταξύ 0,5%
έως 0,7%29.
•

Η µεγαλύτερη ενσωµάτωση µεταναστών µεταφράζεται σε µικρότερες
εκροές κεφαλαίων από την πλευρά τους, σε αύξηση της εθνικής
αποταµίευσης και σε µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ.

•

Παράλληλα οδηγεί σε µεγαλύτερο βαθµό τους µετανάστες στην
επίσηµη

αγορά

εργασίας

εις

βάρος

της

ανεπίσηµης

και

της

παραοικονοµίας.
•

∆ηµιουργεί όµως και σηµαντικές αναδιανεµητικές επιδράσεις και
χρειάζονται επιπλέον µέτρα που θα λαµβάνουν πρόνοια για τις οµάδες
που πλήττονται, κυρίως µέλη φτωχών οικογενειών µε ίδιες δεξιότητες
που ανταγωνίζονται τις παραπάνω θέσεις εργασίας.

•

Μια δεύτερη οµάδα που πλήττεται από την αύξηση του αριθµού των
µεταναστών, αποτελείται από παλαιότερους µετανάστες των οποίων τα
εισοδήµατα συρρικνώνονται.30

29

Πηγή Οπ. Παρ. Σηµειώνεται ότι «Τα παραπάνω µεγέθη της οικονοµικής συµβολής των µεταναστών
δεν µπορεί παρά να θεωρηθούν ως µία πρώτη ελάχιστη εκτίµηση καθώς δεν ενσωµατώνουν τις
δευτερογενείς επιδράσεις από την συµµετοχή τους στο οικονοµικό κύκλωµα της χώρας».
30
Τα τέσσερα τελευταία συµπεράσµατα προκύπτουν επίσης από τη µελέτη “Οι οικονοµικές επιπτώσεις
της απασχόλησης των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”, η οποία
εξέτασε τρεις αρκετά ενδιαφέρουσες υποθέσεις εργασίας:
- 1η: Ποια είναι η συµµετοχή των µεταναστών στην ζήτηση; Τι θα άλλαζε αν τα νοικοκυριά των
µεταναστών σταµατούσαν να καταναλώνουν και να επενδύουν;
- 2: Ποια θα ήταν η επιπλέον επίπτωση αν αυξανόταν ο αριθµός τους κατά 215 χιλ. άτοµα (το σύνολο
των οικογενειών τους);
- 3: Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στην οικονοµία, αν οι µετανάστες αποχωρούσαν τµηµατικά από τη
χώρα µας;).
Οι µεταβολές σε βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη βάσει των τριών αυτών σεναρίων, οδήγησαν στην
εξαγωγή των ακόλουθων συµπερασµάτων:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’:
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

1.

Συνθήκες

µεταχείρισης

παράνοµα

εισερχοµένων

µεταναστών.
Στο σηµείο αυτό η ΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να επαναλάβει τις
παρατηρήσεις τις οποίες διατύπωσε µε την πρόσφατη Γνώµη της 223
«Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας

ή

γενετήσιου

προσανατολισµού»

(Έκθεση

έτους

2008),

του

Νοεµβρίου 2009.
Στο Κεφάλαιο Ε’ της Γνώµης 223 στο οποίο καταγράφονται οι κύριες
αιτιάσεις παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης που αναφέρονται σε
εκθέσεις

µη

κυβερνητικών

οργανώσεων

και

διεθνών

οργανισµών31,

επισηµαίνεται ότι όπως και για το 2007, έτσι και για το 2008, οι επιδόσεις της
χώρας µας ως προς τη µεταχείριση των παράνοµα εισερχοµένων µεταναστών,
καθώς και ως προς τη διαδικασία έγκρισης αιτήσεων ασύλου γίνονται
αντικείµενο πολύπλευρης κριτικής.
Η αύξηση µάλιστα του αριθµού των παράνοµα εισερχοµένων
µεταναστών είναι βέβαιο πως δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο των αρχών για
την υποδοχή, περίθαλψη και στέγασή τους µέχρι να αποφασισθεί η περαιτέρω
τύχη τους. Πάντως, η κριτική από πλευράς επίσηµων διεθνών οργανισµών για
τις πράγµατι κακές συνθήκες διαβίωσης όσων συλλαµβάνονται να εισέρχονται
παράνοµα στη χώρα µας, πρέπει να συνοδευτεί και από συγκεκριµένες
διεθνείς και κυρίως ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για συνδροµή στο θέµα της
φύλαξης των συνόρων, ώστε να περιορισθεί στο ελάχιστο το φαινόµενο.
31

Στη Γνώµη 223 επισηµαίνεται ότι η εν λόγω καταγραφή δε σηµαίνει κατ’ ανάγκην και υιοθέτηση
των προτάσεων αυτών από την Ο.Κ.Ε. (αφού δεν έχει τη θεσµική αρµοδιότητα αλλά και πραγµατικά
δυνατότητα να ελέγξει πρωτογενώς τις καταγγελίες για συγκεκριµένα περιστατικά). Ενόψει τούτων, η
ΟΚΕ επιλέγει να αναφέρει στη Γνώµη 223 εκείνες τις αιτιάσεις που είτε είναι προφανείς για κάθε
παρατηρητή της πραγµατικότητας στη χώρα µας είτε επαναλαµβάνονται σε περισσότερες της µίας
εκθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αξιοποιηθεί οι απόψεις που έχουν υποβληθεί από τις οργανώσεις
στις οποίες απευθύνθηκε η Ο.Κ.Ε. για τη σύνταξη της φετινής έκθεσης (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ της
Γνώµης 223), καθώς και από δηµοσιευµένες εκθέσεις διεθνών πηγών και οργάνων όπως ο Ο.Η.Ε., το
Συµβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, η ∆ιεθνής
Αµνηστία, το Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι, το Στέητ Ντηπάρτµεντ κ.λπ.
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Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει ανάγκη για µία αποτελεσµατική
φύλαξη των συνόρων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος µεταναστών
χωρίς χαρτιά, ειδικά σε µια χώρα σαν την Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι
τριών ηπείρων. Στο ίδιο πλαίσιο, και η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή
πολιτική

για

τη

µετανάστευση

πρέπει

να

λάβουν

υπόψη

τους

ότι

µεταναστευτικά κύµατα θα προκύψουν στο άµεσο µέλλον και εξαιτίας των
κλιµατικών αλλαγών32.
Παράλληλα, σηµειώνεται η έλλειψη ειδικής πολιτικής για τους
ανήλικους, παράνοµα εισερχόµενους, µετανάστες, των οποίων ο αριθµός για
το 2008 ανήλθε, σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, σε 1.000.
Εν κατακλείδι, κατά την ΟΚΕ, η αποτελεσµατική καταπολέµηση των
διακρίσεων εξαρτάται από µια πραγµατική διάθεση για την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, η οποία θα πρέπει να διαπερνά οριζόντια το
σύνολο των πολιτικών που επηρεάζουν την ζωή των αλλοδαπών στα επίπεδα
της εκπαίδευσης, της υγείας, της απασχόλησης κοκ.
Τέλος, η ΟΚΕ επισηµαίνει ένα διαχρονικό πρόβληµα που χαρακτηρίζει
την ελληνική έννοµη τάξη και που ευνοεί την παράνοµη µετανάστευση σε
σχέση µε τη νόµιµη: η νοµοθεσία για τη νόµιµη είσοδο µεταναστών στη χώρα
µας δεν εφαρµόζεται πραγµατικά στη χώρα µας: ένας µετανάστης που θέλει
να εισέλθει νόµιµα στη χώρα µας θα πρέπει να ακολουθήσει αδιαφανείς
µεθόδους για να το πετύχει (και αυτό ακόµη και εάν η εργασιακή του
ειδικότητα είναι απαραίτητη στη χώρα µας). ∆ιαφορετικά θα πρέπει να
εισέλθει χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα.
2. Ζητήµατα ασύλου.
Η κεντρική πρόκληση που καλείται κάθε κράτος να αντιµετωπίσει στο
πλαίσιο της διαµόρφωσης µίας αποτελεσµατικής πολιτικής για το άσυλο
έγκειται στο ότι καλείται να εξισορροπήσει δύο αντίθετα ζητήµατα.
Από τη µία πλευρά, η διαδικασία χορήγησης ασύλου επιβαρύνεται
σηµαντικότατα εξαιτίας της υποβολής πολύ µεγάλου αριθµού αιτήσεων από
τα πρόσωπα που - χωρίς να είναι πρόσφυγες - ευελπιστούν να τύχουν της

32

Γνώµη 192, «Κλιµατική Αλλαγή», Ιανουάριος 2008.
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ευνοϊκής ρύθµισης περί µη απέλασης κατά το διάστηµα εξέτασης του
αιτήµατος.
Από την άλλη πλευρά, αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωση του κράτους
να διασφαλίσει πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αιτήµατος ασύλου,
προκειµένου να εντοπίσει όσους υπάγονται στον ορισµό αυτό και να τους
εξασφαλίσει τη διεθνή προστασία που συνεπάγεται το καθεστώς του
πρόσφυγα33 και να απέχει βεβαίως από κάθε συµπεριφορά που ενδέχεται να
συνιστά βασανιστήριο, απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση.
Ως προς τη διαδικασία παροχής πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες34, η
ΟΚΕ µε τη προαναφερθείσα 223 Γνώµη της εντόπισε τα εξής συγκεκριµένα
προβλήµατα:
1) Υπερβολικά µεγάλος αριθµός αιτούντων, η πλειονότητα των οποίων
σαφώς δεν υπάγεται στις σχετικές διατάξεις και ασκεί το δικαίωµα
καταχρηστικά.. Αυτό έχει σαν συνέπεια: α) την υπερβολική καθυστέρηση
εκδίκασης των αιτηµάτων µε αποτέλεσµα να στερούνται οι δικαιούχοι τα
ευεργετήµατα του ασύλου, β) τη νόµιµη παραµονή των καταχρηστικώς
αιτούντων κατά το χρόνο που εκκρεµεί η αίτηση στη δευτεροβάθµια επιτροπή
κρίσης.
2) Η πρωτοβάθµια επιτροπή είναι συνήθως απορριπτική ακόµα και για
περιπτώσεις που σαφώς υπάγονται στις οικείες διατάξεις και που ακολούθως η
δευτεροβάθµια είναι παµψηφεί θετική. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το έτος
2008, υποβλήθηκαν 19.884 αιτήµατα ασύλου, σε Α΄ βαθµό εξετάστηκαν
29.573

(συµπεριλαµβανοµένων

προηγούµενα έτη) και

και

χορηγήθηκε

αιτηµάτων
άσυλο σε

που

εκκρεµούσαν

από

ποσοστό 0,05%

των

εξετασθέντων. Σε Β΄ βαθµό υποβλήθηκαν13.368 αιτήµατα, εξετάστηκαν
3.342 και χορηγήθηκε άσυλο σε ποσοστό 10,29% των εξετασθέντων
33

Το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο έχει εµπλουτιστεί µε την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη
των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών. Βλ. κυρίως Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α΄ 283), Π∆ 96/2008 (ΦΕΚ Α΄ 152) και Π∆ 90/2008 (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως
τροποποιήθηκαν µε το Π∆ 81/2009 (ΦΕΚ Α΄ 99), Π∆ 220/2007 (ΦΕΚ Α΄ 251).
34
Σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των
προσφύγων (Ν.∆. 3989/1959), σε συνδυασµό µε το Πρωτόκολλο του 1967 (Α.Ν. 389/1968),
πρόσφυγας είναι κάθε άτοµο, το οποίο, επειδή έχει δικαιολογηµένο φόβο δίωξης λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε κοινωνική
οµάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν δύναται ή εξαιτίας του φόβου αυτού δεν
επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν.

34

αιτηµάτων Η εκ διαµέτρου αυτή διαφορά κρίσης δηµιουργεί εντυπώσεις
δυσλειτουργίας της πρωτοβάθµιας επιτροπής.
Η θέσπιση του Π.∆. 90/2008 µετέτρεψε την δευτεροβάθµια επιτροπή
από γνωµοδοτική σε δικαιοδοτική και θέσπισε ακριβέστερη διαδικασία κρίσης,
αδυνατώντας όµως να διεκπεραιώσει περισσότερες των 5 υποθέσεων ανά
συνεδρία αντί για 20 – 30, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ηταν σαφές ότι
προκειµένου το σύστηµα εξέτασης αιτηµάτων ασύλου να ανταπεξέλθει στον
όγκο των εισαγοµένων υποθέσεων, θα έπρεπε να συστηθούν πολλές (υπο)
επιτροπές µε πλήρους απασχόλησης, εξειδικευµένα κι έµµισθα µέλη. Η
τελευταία τροποποίηση µε την έκδοση του Π∆ 81/2009 επέφερε σηµαντικές
τροποποιήσεις: α) κατάργησε το δεύτερο βαθµό εξέτασης από την Επιτροπή
Προσφυγών µε αποτέλεσµα η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας να αποµείνει το µόνο µέσο προσβολής των απορριπτικών
αποφάσεων επί των αιτηµάτων ασύλου, β) µεταβίβασε την αποφασιστική
αρµοδιότητα επί των αιτηµάτων ασύλου στους κατά τόπους Αστυνοµικούς
∆ιευθυντές, γ) πρόβλεψε τη διεξαγωγή της συνέντευξης του αιτούντος
ασύλου από γνωµοδοτική Επιτροπή αποτελούµενη σχεδόν αποκλειστικά από
δηµοσίους υπαλλήλους,
Όλες αυτές οι παρατηρήσεις - τις οποίες επισηµαίνουν και άλλοι φορείς
όπως η Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η Ύπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ και ο Συνήγορος του Πολίτη,

35

, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν

κατά την εξαγγελθείσα επανεξέταση του Π.∆.36, αλλά και κατά την εισαγωγή
ριζικών αλλαγών στο καθεστώς χορήγησης ασύλου που εξήγγειλε πρόσφατα ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη37. Σύµφωνα µε αυτήν την εξαγγελία το
καθεστώς

χορήγησης

ασύλου

θα

«από-αστυνοµικοποιηθεί»

και

θα

δηµιουργηθεί µία αξιόπιστη Υπηρεσία Ασύλου.
35

Βλ. τις σχετικές µελέτες του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην
Ελλάδα, διαθέσιµες στην ιστοσελίδα <www.unhcr.gr >, όπως επίσης τις σχετικές Παρατηρήσεις της
Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου <www.nchr.gr> και του Συνηγόρου του Πολίτη
< http://www.synigoros.gr/allodapoi/pol_paremv.htm>.
36
Ήδη, την εποχή που η Γνώµη 223 ήταν στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας της από την
Επιτροπή Εργασίας, ψηφίσθηκαν από τη Βουλή οι σχετικές διατάξεις. Με το περιεχόµενο αυτών των
διατάξεων θα ασχοληθεί η Ο.Κ.Ε. στην επόµενη έκθεσή της που θα αφορά το 2009.
37
http://www.ypes-dt.gr, ∆ελτίο Τύπου της 26.11.2009: Συνεδρίασε για 1η φορά η Επιτροπή
Εµπειρογνωµόνων για τη µεταρρύθµιση του ασύλου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.
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Πέραν αυτών, υπάρχουν πολλά ζητήµατα που αφορούν στο τι µπορούν
να κάνουν οι αιτούντες άσυλο µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά
µε την αίτησή τους, οι οποίοι δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να στρέφονται
στην παράνοµη απασχόληση.
3.

Ειδικά

εφαρµογής

ζητήµατα

συγκεκριµένων

που

προκύπτουν

νοµοθετικών

στο

πλαίσιο

ρυθµίσεων

για

της
τους

αλλοδαπούς.
3.1. Άδεια διαµονής για εργασία - µετάκληση
Ως γνωστόν ο Ν. 3386/2005 (άρθρο 9)38 ενοποίησε την άδεια διαµονής
µε την άδεια εργασίας και προέβλεψε τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες
αδειών διαµονής, οι οποίες εξειδικεύονται σε υποκατηγορίες: α) άδεια
διαµονής για εργασία, β) άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική
δραστηριότητα, γ) άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους (λ.χ. σπουδές,
επαγγελµατική κατάρτιση κ.ά.), δ) άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους
(ανθρωπιστικούς, δηµοσίου συµφέροντος, προστασία θυµάτων εµπορίας), ε)
άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, στ) άδεια διαµονής αόριστης
διάρκειας, ζ) άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος.
Ως προς ορισµένες κατηγορίες αδειών προκύπτουν συγκεκριµένα
προβλήµατα, τα οποία επισηµαίνονται στο παρόν σηµείο της Γνώµης.
Το άρθρο 14 του Ν. 3386/2005 ρυθµίζει τη διαδικασία µετάκλησης
υπηκόου τρίτης χώρας για ορισµένο είδος απασχόληση σε συγκεκριµένο
εργοδότη. Ο νόµος προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις µε στόχο το σχεδιασµό
της απορρόφησης του αλλοδαπού εργατικού δυναµικού ανά νοµό, ιθαγένεια,
είδος και διάρκεια απασχόλησης και την κατάθεση κάποιων εγγυητικών
επιστολών από την πλευρά του εργοδότη. Επιπλέον ορίζεται ανώτατος
αριθµός αδειών διαµονής µε βάση την έκθεση αρµόδιας Επιτροπής, η οποία
συγκροτείται στην έδρα κάθε Περιφέρειας39.
Γίνεται αντιληπτό ότι το πνεύµα του νόµου είναι η ορθολογική
αντιµετώπιση της εισροής µεταναστών και η προφύλαξή τους από τη µάταιη
αναζήτηση εργασίας, που θα τους καθιστούσε πιο ευάλωτους στην
38

Σχετικά µε το προϊσχύον καθεστώς, βλ. παλαιότερη Γνώµη της ΟΚΕ, «Η µετανάστευση και η
συνεργασία µεταξύ των Κρατών στη Μεσόγειο» (7.7.2004), σελ. 9 επ.
39
Άρθρο 14 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42).
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εκµετάλλευση από ασυνείδητους εργοδότες. ∆ε µπορούµε όµως να µη
παρατηρήσουµε ότι, γνωρίζοντας τη δοµή της ελληνικής αγοράς εργασίας, οι
σχετικές διατάξεις είναι δυσεφάρµοστες στην πράξη.
Εξάλλου, αυστηρές προϋποθέσεις προβλέπονται στις περιπτώσεις
αλλαγής εργοδότη ή νοµού κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας
διαµονής. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του Ν. 3386/200540,
επιτρέπεται αλλαγή εργοδότη, αρκεί να µη µεταβάλλεται η ειδικότητα του
εργαζοµένου και του ασφαλιστικού φορέα, ενώ η αλλαγή νοµού είναι δυνατή
µετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαµονής.
Οι

περιορισµοί

αυτοί

στην

κινητικότητα

των

µεταναστών

δύσκολα

συµβιβάζονται µε τις σηµερινές αρχές της ελεύθερης αγοράς, όπως ισχύουν
για τους υπόλοιπους εργαζοµένους, ενώ δυσχεραίνουν επιπρόσθετα την
οµαλή διαβίωση τους.
3.2. Άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων
Το δυσεπίλυτο και πολύπλοκο ζήτηµα της εµπορίας ανθρώπων
επιχειρούν να αντιµετωπίσουν από πλευράς µεταναστευτικής πολιτικής τα
άρθρα 46-52 του Ν. 3386/2005, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2004/81/ΕΚ41.
Συγκεκριµένα, παρέχεται στα πιθανά – κατά την εκτίµηση των
αρµόδιων

αστυνοµικών

ή

εισαγγελικών

αρχών

–

θύµατα

εµπορίας

(ανεξαρτήτως νόµιµης ή µη εισόδου στο ελληνικό έδαφος), προθεσµία
περίσκεψης ενός µηνός, προκειµένου να αποφασίσουν εάν θα συνεργαστούν
µε τις διωκτικές αρχές. Ειδικά στους ανηλίκους η προθεσµία περίσκεψης
δύναται να παραταθεί κατά ένα µήνα επιπλέον. Κατά την περίοδο περίσκεψης,
το πιθανό θύµα εµπορίας έχει πρόσβαση στην περίθαλψη και εφόσον δεν
διαθέτει επαρκείς πόρους, το Κράτος του διασφαλίζει ικανές συνθήκες
διαβίωσης, προστασία, υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας, καθώς και
νοµική βοήθεια. Παρόλο που η προθεσµία περίσκεψης δεν συνεπάγεται
δικαίωµα διαµονής στο ελληνικό έδαφος, κατά το διάστηµα αυτό το

40

Η παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 3386 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3536/2007
καταργώντας ορισµένες επιπλέον προϋποθέσεις.
41
Ε.Ε. L 261 (6.8.2004).
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πιθανολογούµενο θύµα εµπορίας δεν απελαύνεται. Η αντίθετη λύση, άλλωστε,
θα ακύρωνε το σκοπό της χορήγησης προθεσµίας περίσκεψης42.
Η άδεια διαµονής, διάρκειας δώδεκα µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης
κάθε φορά για δώδεκα επιπλέον µήνες, χορηγείται από τον Υπουργό
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον το εν λόγω
πρόσωπο συνεργάζεται µε τις αρχές, κατόπιν έκθεσης τους αρµόδιου
Εισαγγελέα. Η άδεια διαµονής διασφαλίζει στα θύµατα εµπορίας δικαίωµα
στην εργασία, σε επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες προϋποθέσεις, σε ικανές συνθήκες διαβίωσης, στην περίθαλψη και
στις υπηρεσίες διερµηνείας και νοµικής βοήθειας.
Αρκετές επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το στενό σύνδεσµο
µεταξύ της συνεργασίας του θύµατος εµπορίας µε τις αρχές και την παροχή
προστασίας, σε συνδυασµό επιπλέον µε τη σύντοµη διάρκεια της προθεσµίας
περίσκεψης43. Ο φόβος των αντιποίνων δύσκολα κάµπτεται στη διάρκεια ενός
µηνός, ενώ η περιορισµένης ισχύος άδεια διαµονής συνιστά σχετικά
δυσανάλογο κίνητρο.
3.3. Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση
Η οικογενειακή επανένωση, δηλαδή η είσοδος και η διαµονή των µελών
της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα,
προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι
οικογενειακοί δεσµοί δηµιουργήθηκαν πριν ή µετά την είσοδό του44,
ρυθµίζεται κυρίως στα άρθρα 53-60 του Ν. 3386/2005 και το Π∆ 131/2006
(ΦΕΚ 143 Α΄). Τα µέλη της οικογένειας που δύνανται να εισέλθουν κατόπιν
χορήγησης σχετικής άδειας είναι οι σύζυγοι άνω των 18 ετών και τα κοινά
τους παιδιά, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών και άγαµα ή τα παιδιά του ενός
εκ των συζύγων, για τα οποία ασκεί τη γονική µέριµνα (άρθρο 54 παρ. 1 Ν.
3386/2005).
42

Η διευκρίνιση αυτή επήλθε µε το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3536/2007, το οποίο αντικατέστησε την
παρ. 3 εδ. β του άρθρου 48 του Ν. 3386/2005.
43
Βλ. τις σχετικές προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, «Θέσεις και
προτάσεις για το ζήτηµα της εµπορίας ανθρώπων-η κατάσταση στην Ελλάδα», Ετήσια Έκθεση 2007,
σελ. 105 επ.
44

Ο ορισµός, τον οποίο υιοθετεί η ελληνική νοµοθεσία, προέρχεται από τη σχετική Οδηγία
2003/86/ΕΚ (EE L 251/12 της 3.10.2003).
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Το νοµοθετικό πλαίσιο ορίζει αρκετές σωρευτικές προϋποθέσεις, εκ των
οποίων ορισµένες θα µπορούσαν να θεωρηθούν σχετικά περιοριστικές. Την
οικογενειακή επανένωση δύναται να αιτηθεί ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος
έχει συµπληρώσει δύο έτη διαµονής στην Ελλάδα (µε νοµιµοποιητικά
έγγραφα) και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ν’ αποδεικνύεται από τον
αιτούντα η οικογενειακή σχέση, β) να διασφαλίζεται ότι τα µέλη, που θα
εισέλθουν στην Ελλάδα, θα κατοικήσουν µαζί µε τον αιτούντα, γ) ν’
αποδεικνύεται από τον αιτούντα ότι διαθέτει σταθερό προσωπικό εισόδηµα,
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειάς του, το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσο µε τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
προσαυξηµένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο και δ) ο
αιτών να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, η οποία θα καλύψει και τα
µέλη της οικογένειάς του κατόπιν της επανένωσης (άρθρο 53 Ν. 3386/2005
και άρθρο 5 Π∆ 131/2006).
Ως προς τις άνω προϋποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 παρ. 3
της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, καθώς και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, πρέπει να σηµειωθεί η άποψη
ότι η έννοια της οικογενειακής σχέσης θα πρέπει καλύπτει και τη µακρά και
ελεύθερη συµβίωση, όταν υπάρχει «πραγµατικός οικογενειακός δεσµός»45.
Προβληµατισµό δηµιουργεί η ρύθµιση του άρθρου 57 παρ. 1 Ν.
3386/2005, σύµφωνα µε την οποία στα µέλη της οικογένειας χορηγείται
ατοµική άδεια διαµονής για χρονικό διάστηµα ενός έτους, την οποία µπορούν
να ανανεώνουν ανά διετία. Όπως προαναφέρθηκε, ο αιτών την οικογενειακή
επανένωση θα πρέπει να κατοικεί ήδη από διετίας νόµιµα στην Ελλάδα.
Εποµένως, δεδοµένου ότι η αρχική άδεια διαµονής έχει ισχύ ενός έτους, ο
αιτών θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον την ανανεωµένη άδεια διαµονής µε
ισχύ µεγαλύτερη του έτους. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π∆
131/2006, στην περίπτωση που ο συντηρών έχει ήδη αποκτήσει την ιδιότητα
του επί µακρόν διαµένοντος, η αρχική άδεια διαµονής στα µέλη της
οικογένειάς του χορηγείται για ένα έτος και ανανεώνεται ανά διετία. Το

45

Ήδη η πρώτη αναφορά στον εν λόγω τύπο οικογένειας έγινε στην Υπόθεση Ε∆∆Α Marckx κατά
Βελγίου (13.06.1979), Α 31.
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πνεύµα της οικογενειακής επανένωσης, όµως, δηλαδή η προστασία του
οικογενειακού δεσµού, δικαιολογεί τη σύνδεση της διάρκειας διαµονής του
συντηρούντος µε τα µέλη της οικογένειάς του που εισέρχονται στην Ελλάδα
και ως εκ τούτου,

η άδεια για τα τελευταία θα έπρεπε να ισχύει για ίσο

χρονικό διάστηµα µε την άδεια του συντηρούντος.
3.4. Καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα και αδιάλειπτα κατά
τα πέντε έτη αµέσως πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης στην Ελλάδα δύνανται να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί µακρόν
διαµένοντος, η οποία συνεπάγεται κάποιες διαδικαστικές διευκολύνσεις, αλλά
και δικαιώµατα. Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος ρυθµίζεται από τα
άρθρα 67-69 του Ν. 3386/2005 και ειδικότερα από το Π∆ 150/2006 (ΦΕΚ
Α΄160), το οποίο ενσωµατώνει την Οδηγία 2003/109/ΕΚ46.
Ο αιτών το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος πρέπει να πληρεί
σωρευτικά τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του Π∆ 150/2006, στις
οποίες ανήκει και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού47.
Πέραν των διάφορων δικαιολογητικών που οφείλει να υποβάλλει ο
αιτών, καθώς και της απάντησης της αστυνοµικής αρχής ότι δεν συντρέχει
στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και
ασφάλεια, ο αιτών πρέπει να καταβάλει παράβολο 900 ευρώ εκτός εάν κατέχει
άδεια δεκαετούς διάρκειας και επιθυµεί τη µεταβολή του καθεστώτος του.
Η άδεια διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος έχει διάρκεια ισχύος
πέντε έτη, η οποία ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά. Ο υπήκοος τρίτης
χώρας, στον οποίο χορηγήθηκε άδεια επί µακρόν διαµένοντος, απολαµβάνει
ίση µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς ως προς µία σειρά δικαιωµάτων, όπως α)
η πρόσβαση στη µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα και τους όρους
απασχόλησης και εργασίας, β) την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά
46

EE L 16/44 (23.01.2004).
Άλλες προϋποθέσεις είναι: α) ετήσιο εισόδηµα, σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του
ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των αποδοχών του ανειδίκευτου
εργάτη και προσαυξάνεται κατά 15% για κάθε µέλος της οικογένειάς του, β) πλήρη ασφάλιση
ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες
ασφαλισµένων ηµεδαπών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς
του που διαµένουν µαζί του στην Ελλάδα.

47
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πλεονεκτήµατα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας, ε) τις φορολογικές
διευκολύνσεις, στ) την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που
βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και την πρόσβαση στις διαδικασίες
απόκτησης στέγης κ.α.
Εξάλλου, την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και κατά παρέκκλιση της
διαδικασίας των ως άνω διατάξεων, δύνανται ν’αποκτήσουν τα τέκνα των
υπηκόων τρίτων χωρών µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
τους, εφόσον γεννήθηκαν και διαµένουν στην Ελλάδα και των οποίων οι
γονείς εξακολουθούν να διαµένουν νόµιµα στη χώρα (άρθρο 40 παρ. 7 Ν.
3731/2008, ΦΕΚ Α΄ 263). Ο νόµος αρνείται τη δυνατότητα πρόσβασης στο
προνοµιακό αυτό καθεστώς των παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα, αλλά έχουν ζήσει το µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους στην ελληνική
επικράτεια ή των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν διαµένουν νόµιµα στη
χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

1. Κοινωνική ένταξη και δικαιώµατα των µεταναστών.
Το µεγάλο ζήτηµα της ένταξης των µεταναστών συνδέεται άρρηκτα µε
το εάν απολαµβάνουν δικαιώµατα που τους ανήκουν στην πράξη. Σε ότι
αφορά τη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, η ΟΚΕ
έχει ήδη επισηµάνει48 ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να συµµετέχουν
και οι εκπρόσωποι των µεταναστών την Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική
Ένταξη των Μεταναστών.
Παράλληλα, τίθεται και το ζήτηµα της εκ µέρους των µεταναστών
άσκησης συµµετοχικών πολιτικών δικαιωµάτων στο µέτρο που µέσω
αυτών διευκολύνεται η οµαλότερη κοινωνική τους ένταξη. Για το θέµα αυτό
όµως, η ΟΚΕ θα τοποθετηθεί στην αυτοτελή Γνώµη που θα διατυπώσει επί

48

Γνώµη 165 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (Ιανουάριος 2007).
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του Σχεδίου Νόµου για τα πολιτικά δικαιώµατα των αλλοδαπών, σύµφωνα και
µε τα όσα αναφέρθηκαν στην εισαγωγή της παρούσας Γνώµης..
Σε ότι αφορά στο βασικό κοινωνικό δικαίωµα στην εκπαίδευση,
σκόπιµο θα ήταν να γίνει κάποια αναφορά και σε µέτρα/προγράµµατα
εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ενηλίκους που έχουν ως στόχο, άλλωστε,
την καλύτερη και οµαλότερη κοινωνική τους ένταξη. Επιπλέον, πρέπει να
σηµειώσουµε ότι, παρά τη θεσµοθέτηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η
δυνατότητα διδασκαλίας ειδικών µαθηµάτων γλώσσας, πολιτισµού και
θρησκείας των αλλοδαπών µαθητών (όπως προβλέπουν τα άρθρα 35 παρ. 2
Ν. 2413/1996 και 72 παρ. 4 Ν. 3386/2005) δεν έχει εφαρµοστεί παρά τις
σχετικές αιτήσεις των µεταναστευτικών κοινοτήτων49.
Η ικανοποίηση κοινωνικών δικαιωµάτων συνιστά ένα ακόµα
κρίσιµο ζήτηµα για την ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Ιδίως σε ότι αφορά το δικαίωµά τους στις υπηρεσίες υγείας, πρέπει να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, και όσων διαµένουν παράνοµα στη χώρα, σε
επαρκείς υπηρεσίες υγείας, πέραν από τις έκτακτες περιπτώσεις νοσηλείας
(άρθρο 84 Ν. 3386), σύµφωνα µε το ελληνικό σύνταγµα και διεθνείς
συµβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων50. Ειδικά δε για τους ανήλικους πρέπει να
διευκρινιστεί ότι, ακόµα και αν βρίσκονται παράνοµα στη χώρα, έχουν
σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη γενικά και όχι
µόνο στην περίπτωση επειγόντων περιστατικών.
Αναφορικά µε τη θρησκευτική ελευθερία, αντικείµενο έντονης
κριτικής αποτελούν οι δυσκολίες που συναντούν άτοµα που δεν είναι
χριστιανοί ορθόδοξοι στην προσπάθειά τους να ασκήσουν συλλογικά το
λατρευτικό τους δικαίωµα. Χαρακτηριστικά είναι τα ζητήµατα των δυσκολιών
στην ανέγερση λατρευτικών χώρων για αλλόθρησκους και η διαφορετική

49

ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου επί της Έκθεσης
του Υπουργείου Εξωτερικών για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Κατάργηση Κάθε
Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων (2008)» Ετήσια Έκθεση 2007, σελ. 177 επ.
50
ΕΕ∆Α, «Απόφαση σχετικά µε το δικαίωµα στην υγεία των µεταναστών χωρίς νόµιµα έγγραφα
παραµονής», Ετήσια Έκθεση 2007, σελ. 137 επ.
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µεταχείριση των ελλήνων πολιτών στο θέµα της απαγόρευσης του
προσηλυτισµού.51
Τέλος, η υλοποίηση των δικαιωµάτων των µεταναστών και η
ουσιαστική απόλαυσή τους στην πράξη προϋποθέτει βεβαίως την εξάλειψη
κάθε φαινοµένου κατάχρησης εξουσίας που µπορεί να παρατηρηθεί από
την στιγµή της εισόδου τους στη χώρα έως και σε κάθε στάδιο της κοινωνικής
τους ζωής και της επαγγελµατικής τους δραστηριοποίησης.
2. Ανήλικοι.
Τα τελευταία χρόνια εισέρχεται στην Ελλάδα µεγάλος αριθµός παιδιών,
τα οποία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους προς
αναζήτηση προστασίας, καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ή και διεξόδου
επιβίωσης σε άλλες χώρες. Πολλά από αυτά τα παιδιά µετακινούνται χωρίς τις
οικογένειές τους και σε πολλές περιπτώσεις έχουν χάσει όλα τα πρόσωπα που
θα µπορούσαν να τα φροντίσουν, ενώ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην
εκµετάλλευση και την εµπορία. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα παιδιά
εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ασυνόδευτα εµπίπτουν στον ακόλουθο
ορισµό: «Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής
που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος εισέρχεται
στη χώρα χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά το νόµο ή έθιµο υπεύθυνο για
την επιµέλειά του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανωτέρω
κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία µετά από την είσοδό του στη
χώρα52».
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, είτε εµπίπτουν στον ορισµό του πρόσφυγα,
είτε αναζητούν

καλύτερες συνθήκες

διαβίωσης, χρήζουν

της

ειδικής

προστασίας που προβλέπει η Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του
παιδιού53, την οποία οφείλει να τηρεί η χώρα µας.

51

Γνώµη 157, «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού
(άρ.18-ν.3304/2005)» (΄Εκθεση έτους 2005), Ιούλιος 2006.
52
Βλ. άρθρο 1 Ν. 3386/2005 και Π∆ 220/2207.
53
Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α΄ 192).
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Σε ότι αφορά τους ανήλικους αιτούντες άσυλο54, υπάρχει νοµοθετική
πρόβλεψη: το άρθρο 18 παρ. 1 Π∆ 220/2007 προβλέπει ότι το απώτερο
συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων αρχών
κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τους εν λόγω ανηλίκους.
Έτσι στο άρθρο 19 Π∆ 220/2007 καθιερώνεται ως πρωταρχική υποχρέωση
των αρχών η λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η
αναγκαία εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Οι αρµόδιες αρχές
οφείλουν να ενηµερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει,
τον κατά τόπον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως
προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το
διορισµό επιτρόπου του ανηλίκου.
Επιπλέον, προβλέπεται διαδικασία προστασίας από τη στιγµή υποβολής
αίτησης ασύλου από ασυνόδευτους ανήλικους. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες
αρχές έχουν υποχρέωση να: α) διασφαλίσουν τη φιλοξενία του σε ενήλικους
συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια, σε Κέντρα Φιλοξενίας µε ειδική υποδοµή
για ανηλίκους ή σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους,
ώστε να προστατεύεται το παιδί από τον κίνδυνο της εµπορίας ή
εκµετάλλευσης, β) να επιδιώκουν την από κοινού στέγαση και συµβίωση των
αδελφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, την ωριµότητά και γενικά το
συµφέρον κάθε ανηλίκου, γ) να εντοπίσουν, το συντοµότερο δυνατόν, τα
µέλη της οικογένειάς του, δ) να περιορίσουν στο ελάχιστο τις αλλαγές
διαµονής για τον ασυνόδευτο ανήλικο, ε) σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος
να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλίκου ή των στενών συγγενών
του, ιδίως αν αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, να διαχειρίζονται τις
πληροφορίες που τους αφορούν, ώστε να µη διακυβεύεται η ασφάλειά τους.
Στην πράξη, το πολύπλευρο ζήτηµα της προστασίας των ασυνόδευτων
ανηλίκων, σε επίπεδο πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, διαπίστωσης της
ανηλικότητας, φιλοξενίας και στέγασης, επανένωσης µε την οικογένεια του
ανηλίκου και ένταξης µετά τη χορήγηση ασύλου, παρουσιάζει πολλές

54

Βλ. τις πάντα επίκαιρες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα παιδιά που ζητούν άσυλο του Γραφείου της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και του Συνηγόρου του Πολίτη
(2005).
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αδυναµίες, όπως διαπιστώνουν εµπλεκόµενοι φορείς55. Η ΟΚΕ στο τελευταίο
Κεφάλαιο της παρούσας γνώµης προτείνει µέτρα που συνάδουν µε τις
συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού, όπως τις
διατύπωσε στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 6 σχετικά µε τη «Μεταχείριση των
ασυνόδευτων και παιδιών εκτός της χώρας προέλευσης τους56».

55

∆ηµητροπούλου, Γ. και Παπαγεωργίου, Ι., «Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.
Μελέτη σχετικά µε την αντιµετώπιση από την Πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που
ζητούν άσυλο στην Ελλάδα», Γραφείο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην
Ελλάδα, Απρίλιος 2008. ΕΕ∆Α, «Προτάσεις σχετικά µε το ζήτηµα των ασυνόδευτων ανηλίκων»,
Φεβρουάριος 2007, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ. 151 επ. Human Rights Watch, Left to Survive.
Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece, ∆εκέµβριος 2008.
56
CRC/GC/2005/6 (2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Προτάσεις για τη µεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Είναι

γεγονός,

ότι

για

την

καταπολέµηση

της

παράνοµης

µετανάστευσης και την προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών
απαιτείται µία µακρόπνοη και ορθολογική µεταναστευτική πολιτική.
Κατά την ΟΚΕ στο πλαίσιο µίας τέτοιας πολιτικής πρέπει, αφενός να
αποτρέπεται κάθε ανεξέλεγκτη µεταναστευτική ορή και αφετέρου να
εξασφαλίζεται ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων, και των
παράνοµων, µεταναστών.
Στο πλαίσιο µίας τέτοιας ευρωπαϊκής πολιτικής, η ΟΚΕ θεωρεί αναγκαία
τα εξής:
•

Ενίσχυση των µέτρων για την ένταξη των µεταναστών

•

Περισσότερη ενηµέρωση των µεταναστών σε ζητήµατα εργασίας,
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης

•

Περισσότερη

ενηµέρωση

των

πολιτών

για

τα

ζητήµατα

της

µετανάστευση
•

Αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση των φαινοµένων ξενοφοβίας και
ρατσισµού

•

Ενίσχυση των ελέγχων των συνόρων και η στενότερη συνεργασία στο
ζήτηµα της θεώρησης των διαβατηρίων

•

Να ληφθεί υπόψη και η διάσταση της κλιµατικής αλλαγής και των
κοινωνικών της επιπτώσεων, δηλαδή των πιθανών µεταναστευτικών
ρευµάτων που µπορεί να προκαλέσει.

•

Ισχυρότερος ρόλος της FRONTEX µε την αύξηση των αρµοδιοτήτων
και της χρηµατοδότησής της

•

Βελτίωση της συνεργασίας και του θεσµικού πλαισίου για την
καταπολέµηση των δικτύων που διακινούν λαθροµετανάστες

•

Εναρµόνιση του δικαίου που ρυθµίζει το άσυλο και τον καθορισµό του
καθεστώτος των προσφύγων.
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•

Εξασφάλιση της συνεργασίας των χωρών υποδοχής µε τις χώρες
προέλευσης των µεταναστών, καθώς και της συνεπούς τήρησης των
διακρατικών -συλλογικών συµφωνιών από όλες, ανεξαιρέτως τις χώρες
που έχουν συνυπογράψει όπως π.χ. η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το
∆ιεθνές ∆ίκαιο και τη συµφωνία που συνυπέγραψε το 2001 για την
επανεισδοχή µη νόµιµων µεταναστών. Σε περίπτωση παραβίασης των
συµφωνηθέντων θα πρέπει να υφίστανται συνέπειες (λ.χ. υπό τη
µορφή οικονοµικών κυρώσεων).

•

Αύξηση της κοινοτικής βοήθειας και µε την πρόβλεψη ειδικών
κοινοτικών κονδυλίων, όπως κοινοτικούς πόρους από το Ταµείο
Επιστροφών

(για

τη

χρηµατοδότηση

νέων

Κέντρων

Κράτησης

Αλλοδαπών) και το Ταµείο Προσφύγων (για τη χρηµατοδότηση
Κέντρων για Αιτούντες Άσυλο), προς τις χώρες των οποίων τα σύνορα
συνιστούν και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. (η Ιταλία, η Ισπανία, η
Γαλλία, η Ελλάδα και η Μάλτα).
•

Εξέταση των προτάσεων των ανθρωπιστικών οργανώσεων και της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

•

∆ηµιουργία ενός ∆ιαρκούς Φόρουµ των ΟΚΕ που µετέχουν στην
Ευρωµεσογειακή Συνεργασία, µε στόχο τη συµβολή τους στη
διαµόρφωση των συνεργιών στα θέµατα της µετανάστευσης.
Η χώρα µας επιδιώκοντας να παίξει σηµαντικό ρόλο ειδικά στο ζήτηµα

του ελέγχου των συνόρων, διεκδικεί την έδρα του περιφερειακού βραχίονα
του Frontex στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για το θέµα αυτό θα αποφανθεί το
Συµβούλιο του Οργανισµού σε συνάντησή του που θα πραγµατοποιηθεί στις
αρχές Φεβρουαρίου 2010, οπότε και θα ανακοινωθούν οι πόλεις στις οποίες
θα δηµιουργηθούν περιφερειακοί βραχίονες για την ενίσχυση της ευέλικτης
αντίδρασης σε απόπειρες εισόδου στην Ε.Ε57..
Σε κάθε περίπτωση, όπως δείχνει και η πρόσφατη Γνώµη της ΕΟΚΕ, οι
χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά έχουν αρχίσει να κατανοούν τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν σε αυτό το ευαίσθητο θέµα οι χώρες του Νότου και η

57

Πηγή: http://www.kathimerini.gr, 16/12/09 και δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη της 15.1.2010: http://www/ypes-dt.gr.
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ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική αποκτά νέα δυναµική, εξελίξεις που
αναµφίβολα κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση και που προσφέρουν στη
χώρα µας την ευκαιρία να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στο επίπεδο αυτό.
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2. Προτάσεις σχετικά µε την κατάσταση του αλλοδαπού
πληθυσµού στην Ελλάδα.

2.1

Σχετικά µε το καθεστώς διαµονής και ειδικά για τους

παράνοµα εισερχόµενους µετανάστες.
Στο σηµείο αυτό η ΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να επαναλάβει τις
παρατηρήσεις τις οποίες διατύπωσε µε την πρόσφατη Γνώµη της 223.
Προτείνεται ο άµεσος σχεδιασµός µιας σύγχρονης µεταναστευτικής
πολιτικής µε γνώµονα την εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών για
τους

υπηκόους

τρίτων

χωρών.

Κρίσιµο

σε

αυτήν

την

κατεύθυνση

αποδεικνύεται το ζήτηµα της πρόσβασης στην νοµιµότητα για το σύνολο του
µεταναστευτικού πληθυσµού και ιδιαίτερα για τους «µετανάστες» δεύτερης
γενιάς.
Προτείνεται, µε άλλα λόγια, η ριζική µεταρρύθµιση του συστήµατος
απόκτησης και ιδίως ανανέωσης των αδειών διαµονής µε τρόπο, ώστε να
διευκολύνεται η νόµιµη διαµονή και εργασία των µόνιµα εγκατεστηµένων
µεταναστών και των οικογενειών τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
απρόσκοπτη απόλαυση εκ µέρους τους όλων των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Προς την κατεύθυνση µάλιστα αυτή, θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι
προτάσεις

της

Κεντρικής

Επιτροπής

Απλούστευσης

∆ιαδικασιών,

που

λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

που

δηµοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2008.
Και αυτό γιατί, αφενός οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά αδυνατούν εκ των
πραγµάτων να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωµα και αφετέρου, οι βραχείας
διάρκειας άδειες διαµονής σε συνδυασµό µε την απουσία της δυνατότητας για
µια άπαξ και δια παντός νοµιµοποίηση των ανεπίσηµων µεταναστών (όπως
ισχύει στις περισσότερες χώρες) παρεµποδίζει συστηµατικά την πλήρη ένταξη
και -κατ’ επέκταση- την κατ’ ουσία ίση µεταχείρισή τους.
Ειδικότερα, προτείνεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης απόδειξης ενός
αριθµού ενσήµων (που µάλιστα εξαγοράζονται από τον µετανάστη) από το
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καθεστώς και κυρίως από το δικαίωµα ανανέωσης της άδειας διαµονής του. Η
νοµιµότητα της διαµονής διαµέσου της απόδειξης (µιας ορισµένης κατ’ έτος
ποσότητας) εργασίας µε ευθύνη µάλιστα του αδύναµου πόλου της εργασιακής
σχέσης (µετανάστη µισθωτού) εισάγει ένα σύστηµα άνισης µεταχείρισης σε
όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής των µεταναστών.
Ταυτόχρονα, η διατήρηση του εν ισχύ σήµερα θεσµικού πλαισίου για
την µετανάστευση και για την ειδικότερη κατηγορία των «µεταναστών»
δεύτερης γενιάς αποτρέπει οποιαδήποτε εξασφάλιση της ίσης µεταχείρισης σε
σύγκριση µε τους έλληνες συµπολίτες τους, εξαιτίας δεκάδων θεσµικών
εµποδίων, που ξεκινούν από την αδυναµία απόκτησης πιστοποιητικού
γέννησης και καταλήγουν έως την διακριτική πρόσβαση σε ορισµένα
επαγγέλµατα ή κοινωνικά δικαιώµατα εν γένει.
Για την υιοθέτηση και εξειδίκευση όλων των προαναφερθέντων
προτάσεων καθίσταται απαραίτητη η πρότερη ειλικρινής εµπλοκή και
διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των συλλογικών οργάνων των κοινωνικά
ευπαθών οργάνων, οι οποίοι διαθέτουν µακρά εµπειρία και κυρίως άµεση και
ολοκληρωµένη γνώση του πεδίου.
Τέλος θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική φύλαξη των
συνόρων µε παράλληλη λήψη υπόψη των µεταναστευτικών εισροών που
ενδέχεται να προκαλέσει στο µέλλον το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.

2.2. Σχετικά µε το άσυλο.
Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν για τη διαδικασία υποβολής και
έγκρισης αιτήσεων ασύλου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην
κατάσταση των αιτούντων άσυλο από την υποβολή της αίτησής τους έως την
έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής.
Όπως και στη Γνώµη της 223, η ΟΚΕ προτείνει να πρέπει να
διασφαλίζεται η πρόσβασή τους στην επίσηµη απασχόληση και ασφάλιση γιατί
διαφορετικά θα είναι µονόδροµος η άδηλη εργασία, µε όλα όσα αυτή
συνεπάγεται για τον ίδιο τον εργαζόµενο, τους άλλους εργαζόµενους καθώς
επίσης και την οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα.
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2.3. Ως προς τη διαδικασία µετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας
για εργασία.
Σχετικά µε το θέµα αυτό η ΟΚΕ προτείνει την απλοποίηση των
διαδικασιών µετακλήσεως υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και τη άρση των
περιορισµών αλλαγής εργοδότη και νοµού.

2.4. Ως προς την άδεια διαµονής σε θύµατα εµπορίας
ανθρώπων.
Ως προς το ζήτηµα αυτό, η ΟΚΕ προτείνει τα εξής:
•

Την εξασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης και
περίθαλψης, ανεξαρτήτως συνεργασίας µε τις αρχές, η οποία δεν
συνιστά µόνον υποχρέωση κάθε πολιτισµένης κοινωνίας προς τα
θύµατα εκµετάλλευσης, αλλά θα προσδώσει στο θύµα το θάρρος, ώστε
να καταγγείλει το δράστη, παρά τους ενδεχόµενους κινδύνους που
αυτό θα του δηµιουργήσει. Προτείνεται, άρα, να παρέχεται προστασία
στα πιθανά θύµατα εµπορίας από την καταγγελία ή την ύπαρξη
σοβαρών ενδείξεων και η αποσύνδεση της προστασίας από τη
συνεργασία µε τις αρχές.

•

Παράταση της προθεσµίας περίσκεψης.

•

Η προϋπόθεση του χαρακτηρισµού από τις αρµόδιες αρχές του
προσώπου ως πιθανολογούµενου θύµατος αφήνει περιθώρια ασάφειας,
που πρέπει να αρθούν.

•

Ειδική και σύµφωνη µε την εθνική και διεθνή νοµοθεσία προστασία και
µέριµνα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση στα ανήλικα
θύµατα,

µε

απώτερο

επαναπατρισµού

των

στόχο

τη

ασυνόδευτων,

διασφάλιση
εφόσον

του

ασφαλούς

εξακολουθούν

να

διατηρούν ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς µε τη χώρα καταγωγής ή
προέλευσης.

2.5. Ως προς την άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση.
Ως προς το ζήτηµα αυτό, η ΟΚΕ προτείνει τα εξής:
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•

Η έννοια της οικογενειακής σχέσης να καλύπτει και τη µακρά και
ελεύθερη

συµβίωση,

όταν

υπάρχει

«πραγµατικός

οικογενειακός

δεσµός».
•

Η άδεια διαµονής των µελών που εισέρχονται στην Ελλάδα να ισχύει
για ίσο χρονικό διάστηµα µε εκείνη του συντηρούντος.

2.6. Ως προς το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
Ως προς το ζήτηµα αυτό, η ΟΚΕ προτείνει τα εξής:
•

∆ηµιουργία δοµών διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης µε την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης. \

•

Μείωση του παραβόλου αίτησης του καθεστώτος.

•

Επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης στο καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος στα παιδιά, χωρίς να αποκλείονται τα παιδιά που δεν
γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή των οποίων οι γονείς δεν διαµένουν νόµιµα
στη χώρα.

2.7. Ως προς την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Ως προς το θέµα αυτό, η ΟΚΕ προτείνει τα εξής:
•

Φιλοξενία (και σε καµία περίπτωση κράτηση) των παιδιών σε
κατάλληλους χώρους όσο διαρκεί η διαδικασία ταυτοποίησης και
διερεύνησης της κάθε περίπτωσης.

•

Επιδίωξη ασφαλούς επιστροφής και επαναπατρισµού στις περιπτώσεις
που εντοπίζεται ενήλικος που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού
στη χώρα προέλευσης.

•

Εξασφάλιση στην πράξη επιτροπείας – επιµέλειας των παιδιών.

•

Θέσπιση επίσηµων και σαφών διαδικασιών για την εξακρίβωση της
ηλικίας.

•

∆ιορισµός επιµελητή ή συµβούλου, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα
δικαιώµατα του παιδιού.

•

∆ιεξαγωγή των συνεντεύξεων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το
συµφέρον του παιδιού, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει υποστεί
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τραυµατικές εµπειρίες πριν και κατόπιν της εγκατάλειψης της χώρας
του.
•

Πλήρης ενηµέρωση των παιδιών για τα δικαιώµατά τους ως προς τη
διαδικασία ασύλου.

•

∆ηµιουργία επαρκών και κατάλληλων χώρων υποδοχής και διαµονής
για ασυνόδευτους ανηλίκους.

•

Πρόσβαση των παιδιών σε ψυχολογική, ιατρική και νοµική βοήθεια από
την Πολιτεία, καθώς και στην εκπαίδευση, αναλόγως µε τις ιδιαίτερες
περιστάσεις για το κάθε παιδί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΥ

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
∆εδοµένα της ΕΣΥΕ από την απογραφή για τις χώρες προέλευσης των
µεταναστών:
Χώρα Προέλευσης

Εθνικότητα

Αλβανία

57,5%

Βουλγαρία

4,6%

Γεωργία

3%

Ρουµανία

2,9%

Η.Π.Α.

2,4%

Ρωσία

2,3%

Κύπρος

2,3%

Ουκρανία

1,8%

Πολωνία

1,7%

Ηνωµένο Βασίλειο

1,7%

Γερµανία

1,5%

Πακιστάν

1,5%

Αυστραλία

1,2%

Αίγυπτος

1,0%

Αρµενία

1,0%

Τουρκία

1,0%

Ιράκ

0,9%

Ινδία

0,9%

Φιλιππίνες

0,8%
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Ιταλία

0,8%

Καναδάς

0,8%

Μολδαβία

0,7%

Γαλλία

0,7%

Συρία

0,7%

Λοιπές χώρες

6,2%
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Πηγή: όπως παρατίθεται Β.Κοτζαµάνης, Εισήγηση “Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα,

µια πρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους διασποράς και της συµβολής τους
στις πληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας (1991 – 2001)”,
Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ 2008.

Πίνακας 3: Στοιχεία Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη
περίοδο 1995 – 1999:
Σχολικό έτος

Αλλοδαποί µαθητές

Ποσοστό

1995-1996

8.455

0,6%

1996-1997

12.572

0,8%

1997-1998

21.239

1,7%

1998-1999

35.751

2,5%

Πηγή: όπως παρατίθεται στο “Μετανάστευση στην Ελλάδα & Εκπαίδευση”,
Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης, Σεπτέµβριος 2004
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Πίνακας 4. Γεωγραφική κατανοµή µεταναστών.
Πηγή: όπως παρατίθεται στο “Οι οικονοµικές επιπτώσεις της απασχόλησης
των µεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στο Α.Ε.Π.”,
Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και ∆ιασποράς Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ∆εκ. 2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πίνακας Ι. Μαζικές απελάσεις από την Ελλάδα, βάσει εθνικότητας την δεκαετία
του ‘90

Εθνικότητα

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Αλβανοί

84.3

277.0

221.0

216.5

241.2

-

-

-

-

-

Βούλγαροι

-

0.4

1.0

0.8

1.4

-

-

-

-

-

Ιρακινοί

0.2

0.3

11.5

1.8

3.9

-

-

-

-

-

Πακιστανοί

-

0.3

1.5

1.6

1.8

-

-

-

-

-

Ρουµάνοι

0.5

2.2

2.2

2.0

0.4

-

-

-

-

-

Τούρκοι

-

0.1

0.4

0.6

2.3

-

-

-

-

-

Μπαγκλαντές

-

-

-

0.4

0.5

-

-

-

-

-

Σύνολο

86.0

282.0

239.0

225.0

250.4

273.0

180.0

130.0

170.0

260

Στοιχεία σε χιλιάδες
Πηγή: Baldwin-Edwards & Fakiolas, 1998: 197, Baldwin-Edwards 2004a: 20,
Ministry of Public
Order, όπως παρατίθεται στο “Undocumented Migration,

Counting the

Uncountable. Data and Trends across Europe”, Country Report Greece of
Research project CLANDESTINO, Dec.2008
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Πίνακας ΙΙ. Αριθµός ατόµων που συνελήφθησαν και επρόκειτο να απελαθούν
τη περίοδο 2000-2007, βάσει των κυριότερων εθνικοτήτων.

Εθνικότητα

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Αλβανοί

4,208

5,310

5,977

8,561

11,100

17,917

16,475

21,454

Βούλγαροι

4,567

1,912

2,700

3,751

2,771

2,757

2,181

Ρουµάνοι

7,710

3,550

1,153

2,169

2,089

2,449

2,094

Ουκρανοί

1,598

881

Μολδαβοί

1,585

712

Ιρακινοί

1,340

2,506

Πακιστανοί

731

Αφγανοί

988

584

7,812

1,836

1,449

1,134

801

819

1,819

1,076

1,701

Παλαιστίνιοι
Αιγύπτιοι

4,367

9,586

1,930

2,100

2,386

1,913

4,286

10,280

1,085

1,410

2,378

1,030

483

Σοµαλοί

1,341

3,481

Γεωργιανοί

626

542

694

991

891

1,443

1,716

2,058

Σύνολο

27,942

20,734

29,527

29,527

29,769

40,599

43,159

58,602

Απρίλιος

2008,

Πηγή:Υπουργείο

Εσωτερικών,

“Undocumented Migration,

όπως

παρατίθεται

στο

Counting the Uncountable. Data and Trends

across Europe”, Country Report Greece of Research project CLANDESTINO,
Dec.2008
Πίνακας ΙΙΙ. Αριθµός ατόµων που απελάθηκαν την περίοδο 2000- 2007

Έτος

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Σύνολο

24,231

13,242

11,778

14,222

15,168

20,461

17,650

16,122

Πίνακας ΙΙΙ.
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Πηγή:Υπουργείο

Εσωτερικών,

“Undocumented Migration,

Απρίλιος

2008,

όπως

παρατίθεται

στο

Counting the Uncountable. Data and Trends

across Europe”, Country Report Greece of Research project CLANDESTINO,
Dec.2008
Πίνακας ΙV.Αποφάσεις για απέλαση
Έτος

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

∆ιοικητικές

22,227

15,988

25,925

26,245

26,684

36,268

39,646

55,041

5,715

4,746

3,673

3,282

3,085

4,331

3,513

3,561

όπως

παρατίθεται

αποφάσεις
απέλασης
∆ικαστικές
αποφάσεις
απέλασης

Πηγή:Υπουργείο

Εσωτερικών,

“Undocumented Migration,

Απρίλιος

2008,

στο

Counting the Uncountable. Data and Trends

across Europe”, Country Report Greece of Research project CLANDESTINO,
Dec.2008
Πίνακας V. Απελαθέντες αλλοδαποί κατά τα έτη 2007, 2008
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Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία, ∆ιεύθυνση αλλοδαπών

Πίνακας

VI.

Απελαθέντες

αλλοδαποί,

Α’

4µηνο

2009
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Πηγή:Ελληνική Αστυνοµία, ∆ιεύθυνση αλλοδαπών

Πίνακας VIΙ. Πίνακας Συλληφθέντων λαθροµεταναστών για παράνοµη είσοδο
και παραµονή από αστυνοµικές και λιµενικές αρχές κατά τα έτη 2001-2008
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Πηγή:Ελληνική Αστυνοµία, ∆ιεύθυνση αλλοδαπών
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